Green Meetings Industry Council Sweden
Nyhetsbrev nr 6

God Jul!
Tack för i år! När vi tittar tillbaka på året har GMIC Sweden gjort en hel del; seminarier,
BarCamp, artikel i DN, Vandring i Skåne, nyhetsbrev och massor av inbjudningar oss emellan.
Här kommer årets sista nyhetsbrev och GMIC Sweden önskar er alla en hållbar, god jul!

”Vad är hållbar utveckling?” i topp på Googles sökningar
Intresset för hållbarhet i Sverige ökar i omfattning och
detta bekräftades av Googles lista över sökta ord 2016,
som presenterades i förra veckan. Svenskarnas mest
googlade ord 2016 var Pokémon Go. ”Vad är hållbar
utveckling?” hamnar på tredje plats bland de frågor som
börjar på ”Vad…?” Hela listan hittar du här på Dagens
Media.

Sveriges klimatpåverkan – oförändrad sedan 1990
Naturvårdsverket släppte i förra veckan sin årliga
rapport om Sveriges klimatpåverkan. Sedan 1990
har de totala utsläppen inom Sverige minskat med
25 procent. Samtidigt har svenskars utsläpp
utomlands ökat med 50 procent, och det gör att
de totala utsläppen förblir oförändrade.
Myndigheten konstaterade att Sverige ligger
relativt stadigt på 53,4 miljoner ton växthusgaser
per år. För att Sverige ska nå de långsiktiga utsläppsmålen i Parisavtalet krävs det att vi skruvar upp
tempot på klimatarbetet. Naturvårdsverket lyfter fram transport- och logistiksektorn som ett område
där man kan göra väldigt mycket redan idag. Transporterna står för ungefär en tredjedel av utsläppen
och här finns många klimatsmarta lösningar att tillgå redan idag. Flygets påverkan på klimatet blir
större i takt med att allt fler svenskar reser allt längre bort och Naturvårdsverket påpekar att det är
viktigt att påverka människors resvanor och färdmedel så att de har så liten miljöpåverkan som
möjligt.

GMIC:s hållbarhetspris - skicka in dina motiveringar!
Det har gjorts fantastiska insatser inom hållbarhetsområdet under året
och nu vill vi samla in allt bra som har gjorts. Har du tips på någon person
eller organisation som har gjort något under 2016 för att lyfta hållbarhet
i vår bransch? Då är det dags att skicka in förslag till GMIC Sweden som
under Möten & Events i Stockholm utser 2016 års hållbarhetsinsats.
GMIC Sweden kommer med start från 2017 att utse årets
hållbarhetsinitiativ inom den svenska mötes- och evenemangsnäringen.
Det kan vara en persons eller organisations prestation, aktivitet eller
annan insats som är värt att lyfta och sprida vidare. Det går fint att
nominera sig själv!
Hur? Skicka in din motivering till info@gmicsweden.se.
När? Innan den 8:e januari
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10 budord för en grönare jul
”Junkbusters Sverige” har hört
av sig till GMIC Sweden för att
dela med sig av en film som ger
tips på hur det går att fira en
miljövänligare jul – samtidigt
som julmyset kan bevaras i sin
vanliga tradition.
Kolla filmen här och sprid gärna
vidare om ni vill.

Kommande aktiviteter
 17:e januari: Nätverksträff, Event in Skåne
Event in Skånes bjuder in till 2017 års första
nätverksträff och GMIC Swedens medlemmar är
varmt välkomna. GMIC Sweden kommer att
finnas representerade på nätverksträffen då
”Årets eventskåning 2016” utses. Vi får även ta
del av ett nytt verktyg för att arbeta med
hållbarhet vid evenemang som Event in Skåne
ska börja använda.
Var? Malmö. Info om lokal kommer
När? kl 13.30 - 15.30 den 17:e januari
Anmälan: Inom kort kommer all info att hittas
här; www.eventinskane.com

 10 februari: Münchenbryggeriets Hållbarhetsfrukost #6
Münchenbryggeriet kör vidare på det
lyckade konceptet ”hållbarhetsfrukost”,
detta är den sjätte i raden. Den 10 februari
är det dags igen, denna gång på temat
framtid. Njut av god frukost samtidigt som
vi spånar framtid.
Var? Münchenbryggeriet
När? 10/2
Anmälan: via hållbaramöten.se
Vill du ha mer inspiration och tips gå gärna in på Münchenbryggeriets sida hållbaramöten.se eller följ
deras arbete: #hallbaraevent #hallbaramoten Facebook.com/munchenbryggeriet
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 22 februari: GMIC Årsmöte och Panelsamtal
Årsmöte
Varmt välkomna på GMIC:s årsmöte under Möten
& Events 2017. Vi ska utse ny styrelse, klubba
igenom resultat och bestämma riktlinjer för nästa
verksamhetsår. Mer information om årsmötet
kommer. Vill du nominera någon till styrelsen?
Hör av dig till ordförande i valberedningen, Jan
Peter Bergkvist; janpeter.bergkvist@sleepwell.nu
Var? Kistamässan, under Möten & Events
När? Den 22:e feb kl 13.30 – 14.30.
Anmälan: mejla gärna om du vill medverka till info@gmicsweden.se

Panelsamtal: Hållbara möten – en god affär!
Det händer mycket inom hållbarhetsområdet just nu. Vi har
ett påskrivet klimatavtal, nya globala hållbarhetsmål och en
ny lag om krav på hållbarhetsredovisning. Aldrig förr har
hållbarhet varit så högt upp på agendan. På vilket sätt
påverkar detta mötesbranschen och hur kan vi förena
affärsnyttan med att göra gott?
Varmt välkommen till ett pass om hållbarhet under ledning av GMIC Sweden. Vi presenterar de
senaste trenderna från GMIC Swedens egen hållbarhetsexpert Simon Strandvik och ställer frågor till
aktörer från branschen. Modererar gör Camilla Zedendahl, erfaren destinationsutvecklare och
ordförande för GMIC Sweden. Medverkar gör representanter från Linköping & Co,
Münchenbryggeriet och Karlstad CCC i samverkan med Visit Karlstad.
Var? Kistamässan, under Möten & Events
När? Den 22:e feb kl 15.00 – 15.45.
Anmälan: ingen föranmälan krävs.

Det var allt för denna gång!
Med hållbara hälsningar/

Camilla Zedendahl
Ordförande
GMIC Sweden

Simon Strandvik
Verksamhetsledare
GMIC Sweden
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