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Hej stolta medlemmar!
Det är vi som tillsammans driver på hållbarhetsarbetet och gör skillnad inom mötes- och
evenemangsbranschen! Vi blir fler medlemmar och får allt mer uppmärksamhet vilket är
fantastiskt kul! Att dela kunskap och bygga relationer gör verkligen nytta och bidrar i sig till
att vi är en del av lösningen till en mer hållbar värld. Idéer och tips mellan oss har redan
bidragit till många initiativ och vi får vara stolta att vår förening ger effekt i branschen. Här
kommer nyheter från branschen och oss medlemmar emellan!

GMIC Global – nyheter

GMIC Sweden är en del av GMIC Global som nyligen blivit en del av CIC – ”Convention Industry
Council”. GMIC Sweden kommer framöver att betraktas som ett nätverk, inte ett kapitel i GMIC. Detta
kommer inte att påverka vår drift av GMIC Sweden men viktigt att känna till. Samarbetet innebär att
GMIC kan nå ut med sitt budskap på bredare front, framför allt i USA, genom att nå beställarsidan i en
större utsträckning. Läs mer här.

Rapport från Frankfurt – Simon Strandvik
Jag var på IMEX i Frankfurt och träffade Roger Simons, representant för GMIC
Global i Frankfurt, som menade att GMIC inte bara bör vara en klubb för redan
frälsta, utan nu måste föreningen påverka branschen mer kraftfullt genom att
använda rätt kanaler. I det stora hela verkar sammanslagning med CIC vara en vettig
plan för GMIC för att ge GMIC mer spelrum inom den globala mötesindustrin.
Vidare deltog jag på ett seminarium av GMIC Global och MCI om trender inom hållbarhet runt om i
världen. En tydlig trend runtom i världen är många mötesplatser och hotell lägger större vikt kring
närproducerad mat. Ett specifikt hotell i Bangkok lyftes där de jobbar mycket nära lokalsamhället för
att kunna erbjuda närproducerad mat. Genom att skapa nära samverkan med lokala odlare skapas ett
mervärde för hotell och detta är en trend som vi ser över hela världen.
En annan trend inom den globala mötesindustrin är att matsvinn i större utsträckning
uppmärksammas. Fler initiativ tas för att donera överbliven mat och mycket fokus läggs nu på att
effektivisera distributionen. En insats som uppmärksammades var Nordic Choice arbete med att minska
storlekarna på tallrikar för att på så sätt minska matavfallet men inte påverka kundnöjdheten. Att visa
kvalitet framför kvantitet kring mat sprider sig på många håll inom mötesindustrin. Roger Simon
menar också att färre, fast bättre och mer hållbara alternativ, är rätt väg att gå. Och detta lyckas många
aktörer med. Förstås gäller det att kommunicera detta till besökare och gäster.

Green Meetings Industry Council Sweden
Nyhetsbrev nr 2
En spännande utveckling i andra delar av världen är att många aktörer oftare mäter avtryck med vatten,
”Water footprint”, än energi, som ofta är mer applicerbart. Kanske inte helt aktuellt i Sverige på samma
sätt, men i andra länder är ju vatten en bristvara och ger en större direkt insikt.
Det talas också mycket om Gamification, att sätta hållbarhet i praktisk tävling. Genom att göra
anställda delaktiga i olika hållbarhetsutmaningar genom tävlingar ökar förståelsen och medarbetare
får ett engagemang.
En viktig del i hållbarhetsarbetet är att mäta, och fortsätta med det. Mäta, mäta, mäta, så man ser
effekt. Som exempel visades Oracle Open World. De visar vad de mäter och vad de gör bra, men också
vad de vill bli bättre på. Helt transparent och har i sig många bra historier. Därtill presenterade GMIC
tre priser för framstående hållbarhetsarbete. Om dessa kan ni läsa på GMIC Globals hemsida här.
//Simon Strandvik, GMIC Sweden

Ny medlem – Svensk Miljöbas
Vi välkomnar den ideella föreningen Svensk Miljöbas in i GMIC Sweden!
Svensk miljöbas verkar för en hållbar utveckling och minskad
miljöbelastning som del av föreningens syfte. De verktyg som Svensk
Miljöbas förvaltar, utvecklar och kvalitetssäkrar för att verka för detta är:
 Svensk Miljöbas kravstandard för miljöledning & miljödiplomering
 Metoden för miljödiplomerat event
Förutom att arbeta med utbildning och erfarenhetsutbyte av och mellan föreningens utfärdare och
revisorer så arbetar Svensk Miljöbas med informationsspridning på mässor, utställningar och via
seminarier. Bland annat anordnade föreningen seminariet "Miljödiplomerat event - ett sätt att mötas
miljösmartare" 2015, som går att se på webben här.
Svensk Miljöbas har 20 medlemmar inom både privat och offentlig sektor, av dem är 17 godkända
utfärdare som har en metod att hjälpa organisationer i deras miljöarbete och dela ut miljödiplom med
Svensk Miljöbas logotyp. Föreningen har också ca 50 revisorer som är utbildade, granskade och
godkända att genomföra miljörevisioner inför att de ska miljödiplomeras. 2015 miljödiplomerades 640
företag enligt Svensk Miljöbas kravstandard och 22 event miljödiplomerades enligt eventmetoden.
Ett par frågor till Annika Johansson, ordförande i Föreningen Svensk Miljöbas;
Varför har ni gått med i GMIC Sweden?
- Genom medlemskapet ser Svensk Miljöbas möjligheter att vara med och
dela sina egna erfarenheter kring miljö- och hållbarhetsanpassning av
event. Vi hoppas också kunna vidareutveckla vårt eget arbete med
miljödiplomerat event genom erfarenhetsutbyte med andra i branschen.
Har ni något gott exempel i ert hållbarhetsarbete som kan inspirera
andra i branschen?
- 2015 miljödiplomerades eventet Junior VM i Eskilstuna enligt Svensk
Miljöbas, det blev utsett till världens mest hållbara friidrottsevenemang.
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Malmö Turism satsar på ISO 20121
Malmö Turism har sedan länge beslutat att certifiera verksamheten enligt standarden ISO 20121 och att
fortsätta arbetet tillsammans med besöksnäringen i Malmö med målet att på allvar göra Malmö till en
hållbar destination. Implementeringen sker just nu, och innebär bland annat för Malmö Turism att:
-

Arbeta förebyggande med ständig förbättring
Analysera och ta fram fokusområden att målsätta
Arbeta aktivt med för att rekommendera och påverka intressenter
Sprida och dela det goda arbetet med hållbarhet så att fler kommer till insikt och vill agera hållbar
Kommunicera hållbarhetsarbetet på ett sätt som ökar förståelse, engagemang och kunskap inom
besöksnäringen i Malmö

Malmö Turism har investerat i ett IT-stöd som gör det lättare och mer transparent att gå igenom
verksamhetens olika processer. Allt arbete har skett under ledning och stöd av Peter Almcrantz som under
sin praktik hos Greentime AB har tagit fram en modell för hur man snabbt och effektivt kan ta fram en
fullvärdig grund för certifiering som är rimlig i kostnad och tid.
Denna tjänst går under namnet Greentime Tour.
Via denna tjänst kapas kostnaden för den
externa certifieringen med ca 40%. Malmö
Turism har för avsikt att bli certifierade innan
året är slut.

Miljömärkt Event

Sigtuna Litteraturfestival är godkänt som ett Miljömärkt
Event av Håll Sverige Rent. Sedan 2009 har Destination
Sigtuna jobbat hårt för att skapa förändring och dela
kunskap kring frågor som rör klimat, mat och samhälle.
Genom Litteraturfestivalen har de skapat en plats där de
lyfter och samtalar om de viktiga samhällsfrågorna och
social hållbarhet har varit i fokus. Nu har Litteraturfestivalen
även tagit ett strukturerat grepp om miljöfrågorna. Läs mer
här.
Skåne gör det igen!
För femte året i rad är Skåne den region som haft flest Miljömärkta Event
av Håll Sverige Rent. Stort grattis Skåneland!
”Vi är stolta och glada över Skånes alla eventarrangörer som verkligen
visar att de vill minska miljöpåverkan och nedskräpningen kring sina
event. Det är väldigt dessutom roligt att Sigtuna Litteraturfestival i år är
miljömärkt för första gången – de gör en fantastisk insats för miljön.”
// Julia Engkvist Håll Sverige Rent
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Hallbaraevent.se
Münchenbryggeriet har lanserat www.hallbaraevent.se som är en hemsida med syftet att inspirera och
tipsa om hållbarhet inom eventbranschen. Här kan ni även titta på föreläsningarna från
Münchenbryggeriets senaste ekofrukost.

Intresset var stort när Münchenbryggeriet bjöd in kunder, partners och vänner på Ekofrukost för att
prata miljöpåverkan och matsvinn. Jens Dolk från restaurang K-märkt tipsade om innovativa metoder
för att minska matsvinnet. Fredrik Holmstedt från Luger, berättade om konceptet Way Out West och
hur man räknar ut ett events miljöpåverkan. Se föreläsningarna här.

Vego-trend hos svenska festivaler

Först blev Way Out West vegetariskt. Nu följer Popaganda efter. "Maten utgör en stor del av det
festivaler faktiskt kan påverka. På så sätt är det här ett bra initiativ", säger miljöforskaren Fredrik
Hedenus. Festivalen Popaganda i Stockholm skrotar hamburgare och korv under årets festival.
”2016 är året då Popaganda tar ytterligare ett par steg för att bli en mer medveten och hållbar festival”,
skriver man i ett pressmeddelande.
– Generellt sett ger vegetarisk kost hälften så mycket växthusutsläpp som vanlig svensk blandkost. På
så sätt är det här ett bra initiativ. Detta säger Fredrik Hedenus som forskar på klimatpåverkan från
energi och matproduktion vid Chalmers i Göteborg. Han ser positivt på den begynnande vego-trenden
hos svenska festivaler.
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Sustainability Index blir globalt
Sustainabilty Index som en gång startats i Göteborg rullas nu ut globalt. Många städer över hela
världen har redan anslutit sig och många är på gång. Hållbarhetsrankningen syftar till att främja en
hållbar tillväxt i mötesdestinationer runtom i världen och belyser bästa praxis.
Bakom satsningen finns ICCA Scandinavian chapter och MCI.
Global Destination Sustainability Index (GDSI-Index) utvärdera
hållbarhetsarbetet hos destinationer inom fyra huvudområden;
1. miljömässig stadsplanering och infrastruktur,
2. socialt hållbarhetsarbete,
3. leverantörer (restauranger, hotell och konferensanläggningar),
4. strategier och initiativ hos Convention Bureaus

"Vår vision är att ha mer än 100 städer anslutna som samarbetar tillsammans till 2020", säger Guy
Bigwood, MCI Group hållbarhetschef och GDS-index projektledare. "Idag är jag glad att kunna meddela
att vi har 25 nordiska städer i Finland, Danmark, Norge, Island och Sverige, liksom flera andra större
städer som Barcelona, Geneve, Stuttgart och Sydney."
Hälsningar från Lennart Johansson, Göteborg & Co

Tesla – Destination Charging program

Det är nu ännu enklare att ladda Tesla runt om i Europa! Med det nylanserade Destination Chargingprogrammet är det lika enkelt att ladda Model S eller Model X på språng som att ladda hemma eller
på en Supercharger under en lång resa. Det är bara att köra in till och ansluta till en Tesla-väggbox för
att ladda Model S medan du shoppar, äter eller övernattar.
Teslas nätverk av Destination Charging-partners inbegriper, hotell,
restauranger, butiker och destinationer. Med över 150 platser i 14 länder
behöver man inte köra långt innan man finner en partnerplats. Alla platser visas
i navigationssystemet och du hittar en karta över laddstationer här.
Vill du installera Destination Charging? Gör en förfrågan om att delta i Teslas
program.
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Värdefullt vatten i Karlstad
Vattnet som serveras på Karlstad CCC kommer ifrån Vänern.
Efter tappning filtreras, kolsyras och kyls vattnet för att få
bästa smak. Förutom att det begränsar miljöpåverkan
jämfört med att servera vatten på flaska, ger det oss en
möjlighet att skänka mellanskillnaden i kostnad till
behövande. Rent vatten är inte en självklarhet för alla. Vårt
bidrag brukar därför gå till att hjälpa fler människor att få
tillgång till bra vatten genom att skänka två kronor till
UNICEFs vattenprojekt för varje flaska kolsyrat vatten som
serveras på Karlstad CCC.
Nu kan vi med glädje meddela att servering av 7 280 flaskor
vatten under hösten 2015 genererat 14 560 kr och att
bidraget denna gång går till UNICEF ”Barn på flykt” som
genom omfattande katastrofinsatser ser till att barnen får
stöd och hjälp i de krigshärjade länderna.
//Jonas Jacobsson, Karlstad CCC

Utökad Svanen-certifiering för Stockholm CCC
City Conference Centre i Stockholm, med
Norra Latin och Folkets Hus, har fått utökad
Svanen-certifiering
som
gäller
hela
dagkonferensanläggningen
Miljöfrågor har länge varit en naturlig del i
vår verksamhet och legat högt på vår
agenda. Att utöka vår tidigare Svanencertifiering inom vår restaurangverksamhet,
till att gälla hela anläggningen var en
självklarhet.
Svanen-certifieringen ser vi som ett naturligt steg, och ett verktyg för oss att kunna utveckla vårt
hållbarhetsarbete ytterligare.
Det finns många fördelar med Svanen-märkningen. Svanens krav på en
miljöanpassad verksamhet ger möjligheter till minskad förbrukning i form av
lägre energi – och vattenförbrukning, kontroll av kemikalier, noggrann
källsortering. Med Svanen uppmuntras vi också att arbeta aktivt för ökad
andel ekologisk och närodlad mat i våra restauranger. Att höra till
anläggningar som klarar Svanens tuffa krav känns mycket bra fortsätter
Monika.
Vi ser att fler och fler kunder förväntar sig att den anläggning man väljer för sitt arrangemang bedriver
ett seriöst och aktivt miljöarbete, och genom Svanen kan vi tydligare visa och kommunicera hur vi
långsiktigt arbetar med hållbarhet.
//Monika Malmén, VD på City Conference Centre
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” Matsvinn i jakt på pengar eller personligt ansvar?”
Sigtunahöjden Hotell & Konferens jobbar aktivt med att få ned matsvinnet. Tillsammans med två
studenter från KTH har vi installerat en våg där vi mäter allt matavfall som gästerna slänger nu i maj.
Vi har ca 14000 gästnätter på ett år, om alla slänger
20g mat från alla sina måltider hos oss blir det
tillsammans mycket mat. Ca 3 ton mat på ett år.
Lägg till vårt svinn från bufféer vid fika, lunch &
middag…
En leverantör har BARA 3-4% i svinn medan de
omsätter 500 miljoner kronor. Alltså 20 miljoner
kronor i råvaror som man slänger varje år. Men inga
mål är satta, inga riktlinjer på att det ska minskas.
Det är klart att man vill ha fulla och generösa
bufféer för att ge våra gäster ett WOW när dom
tittar ut ur lokalen för en fika, men till vilket pris?
Vad går då att göra som mötesanläggning?




Mindre fat ger mindre svinn, men kräver mer av personal som fyller på och har koll.
Att ha färre bufféer ger mer köer som tar tid för gästen.
Att ligga på gränsen med mängden mat kan göra att vissa blir utan och troligen inte kommer
tillbaka.

Vi kommer genom detta system kunna mäta exakt hur mycket pengar som vi kastar i soporna, exakt
hur mycket råvaror som kastas. Vår tanke är att sedan kunna visa upp för företagen hur mycket mat
som dom slänger vid varje måltid. Inte för att ge någon skuldkänslor utan för att man ska få sig en
tanke med sig hem.
Mäter vi för att vi ska spara pengar eller för att varje person ska se
och känna sitt ansvar när man kastar fullt ätbara råvaror? Det är en
balans mellan tid, pengar och socialt ansvar, skulle väl mitt svar bli. Är
ditt liv och dina behov viktigare än någon annans? Eller är det ditt
ansvar att när du har möjlighet att göra skillnad så ska du göra det?
Ställ krav på din mötesanläggning!
// Lotta Boman med personal på Sigtunahöjden Hotell & Konferens

”Vi behöver en annan berättelse om klimatet”
Den norske psykologen och ekonomen Per Espen
Stoknes har analyserat varför klimatfrågan är så svår att
kommunicera. Vilka psykologiska försvar tar vi
människor till för att hålla oron på avstånd?
Ge 24 minuter av din tid och lyssna på avsnittet klotet i
P1! Det är verkligen intressanta tankar som kan komma
till nytta i hur vi kommunicerar hållbarhet. Lyssna här
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Kommande aktiviteter
19:e - 20:e maj: Aktiva möten är smartare möten
Gävle Konserthus, Kongress & event ingår i
nätverket Stora möten och skickar vidare
denna inbjudan till GMIC Sweden. Tack
Rebecca Strand! Under temat ”Aktiva möten är
smartare möten” bjuder Stora möten
tillsammans med Green Hat People in er till att
träffa oss mötesaktörer över en frukost eller
lunch 20 maj.
Frukost och luncharrangemang
När: 20 maj
Var: 7A Centralen, Vasa, Vasagatan 7
Hur: Välj mellan frukostträff 8.00-9.45 eller lunchträff 11.30-13.15
Senaste anmälningsdag: 10 maj. Läs mer här
Inte möjlighet att gå? Träffa oss istället på Nordic Light Hotel på torsdag 19 maj då vi bjuder på
Afterwork med något gott att äta och dricka. Tiden som gäller är kl 16.30-19.00.

26-27 maj: Barcamp i Sigtuna

Sista anmälningsdagen har gått ut, men självklart skapar vi plats om någon medlem i GMIC ännu inte
hunnit anmäla sig. Gör det direkt ni som inte gjort det än!
Sedan 2013 har vi i Sigtuna i samverkan med GMIC arrangerat en BarCamp om hållbarhet inom turism,
möten och events – Green Tourism Camp Scandinavia. Initiativet kom efter att vi i Sigtuna hade fått
Skypa in till en BarCamp i Tyskland. Vi kände genast att denna nya mötesform måste vi ta till Sverige.
En Barcamp är en typ av ”icke-konferens” där deltagarna skapar agendan. Resultatet blir ett fantastiskt
engagemang från var och en närvarande, generös kunskapsdelning och nätverkande på hög nivå. Det
blir några små ändringar efter tidigare deltagares önskemål. Vi har lagt BarCampen på en torsdagfredag, så att vi alla får helgen ledig. Dessutom har vi bestämt att huvudspråk blir svenska.
När: 26-27 maj
Var: Sigtuna
Anmälan och program: Barcamp Sigtuna
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10 maj: Malmö stad - Hållbar besöks- och evenemangsdestination
Malmö Turism bjuder in till en inspirerande förmiddag om
varför och hur vi tillsammans kan bli en hållbar besöks- &
evenemangsdestination. Talare är Simon Strandvik, VD
Greentim, Katarina Olsson, Evenemangschef Malmö stad
och Lotta Bohman, VD Sigtunahöjden Hotell & konferens.
När: 10 maj 2016, klockan 10-12
Var: Lokal Kuben, Malmö Live
Anmälan och program: klicka här

Det var allt för denna gång!
Med hållbara hälsningar/

Camilla Zedendahl
Ordförande
GMIC Sweden

Simon Strandvik
Verksamhetsledare
GMIC Sweden

GMIC:s Globals hemsida hittar du här. GMIC Swedens hemsida hittar du här. Välkommen att botanisera i vår YouTubekanal:
http://bit.ly/1ngYmaJ

