Checklista för parkkongresser



Kongress avgift, utställaravgifter, överskott till föreningen
Lokal
Viktigt att hitta en bra lokal som är enkel att ta sig till från hotell/resecentrum eller med goda
transportmöjligheter ex. buss.



Logi
Tänk på att kunna erbjuda logi på bra hotell och prel. boka i god tid så att man kan bo lite samlat
om möjlighet finns.



Utställare
Se till att möteslokalen har utrymme för minst 10-15 utställare. Dessa bör kunna erbjudas platser så
att kongressdeltagarna lätt når deras montrar. Ett bra upplägg är att ha olika avgifter för dem, dels
där deltagande på kongressen med luncher/middag erbjuds. Det kan även vara trevligt att låta
deras loggor synas i ett program eller liknande samt bra för deltagarna om samlade
kontaktuppgifter enkelt går att få tag på.

Exempel på utställarinbjudan från Linköpings parkkongress 2012

Välkommen som utställare till FSS- Kongressen 2012 i Linköping
Du har en kostnad som utställare och kan välja till två alternativ. Pris A gäller alla utställare sedan kan man göra tillägg med
alternativ B och C. För övrigt står all information på Arenabolagets utställaravtal, där man gör sina eventuella tillägg som faktureras
direkt till utställaren.
Utställningsytan ligger i anslutning till konferenslokalen, vilket förenklar om man deltar på föreläsningarna.
Tänk på att skicka era loggor till ”Kontaktperson” så vi får in dem i informationsprogrammet. Har ni några praktiska frågor ring
”Kontaktperson” eller frågor angående utställningslokalen ring Arenabolaget.
Beställningslista mejlas över till Arenabolaget, anmälan sker även till ”kontaktperson”.

A. Utställning 6 kvm med matta, el, högt bord/stol, kaffe samt mingelkväll 29/8

5500:-

B. Deltagande på konferensen med utflykter, 2 st luncher samt 1 st middag

4500:-/person

C. Om man som utställare bara vill delta på middagen så tillkommer

Hjärtligt Välkomna!

650:-/person



Föreläsare
När man kommit fram till ett tema för kongressen är det viktigt att boka upp föreläsare i god tid.
Kostnader förenat med föreläsare är oftast ett fast arvode, reseersättning och logi om det krävs.
Om deltagare eller kollegor inom egna organisationen deltar på kongressen samt håller ett föredrag
brukar ingen ersättning utgå. Ytterligare exempel där ersättning inte utbetalas är ”landet runt” där
man kan anmäla sig och presentera sin kommun och projekt som utförts/kommande.



Tema
Det tas gemensamt med FSS styrelse, nedan senaste årens tema
2015: Skellefteå, parkföreträdarnas viktiga utmaningar
2016: Katrineholm, vad gör en parkförvaltning framgångsrik?
2017: Gotland, konst i offentlig miljö och drift
Viktigt att få en röd tråd på kongressen vad gäller föreläsare och eventuella studiebesök, temat
håller ihop parkkongressen.



Mat/Fika
Tänk på att kolla matallergier. Luncher och fika bör finnas nära möteslokalen, middagar kan med
fördel ordnas på andra platser.



Anmälningssystem
Använd gärna enkla webbaserade anmälningssystem.



Budget
Skickar med ett underlag för budgetuträkning, 50 000 kr (eller mer) är den summa som bör kunna
överlämnas till FSS efter en parkkongress.

Budgetexempel från Katrineholm 2016
2016-06-13 Budet FSS 2016

Intäkter

Antal

kr

totalt exkl moms

Anmälningar

80

4 900 kr

392 000 kr

Utställare obligatoriskt

10

7 000 kr

70 000 kr

Utställare onsdag o torsdag kväll

10

2 000 kr

20 000 kr
482 000 kr

Utgifter

Antal

kr

totalt

80

3 020 kr

241 600 kr

Kostnad samtliga
åter till fss
Blommor/gåvor föreläsare

50 000 kr
20

200 kr

4 000 kr

Dekorationer safiren

1

3 000 kr

3 000 kr

utställare fika o lunch

22

1 639 kr

36 058 kr

utställare ons tors kväll

10

1 200 kr

12 000 kr

6

150 kr

900 kr

Bordshyra
LH+HG+HS

9 060 kr konferens 3 x 3020

Transporter

5 000 kr

Betula
Föreläsare Gunnar E mat o boende

6 200 kr boende 2,2´ resa 1´ deltagande 3´

Tomas Lagerström

0 kr boende 2,2´ resa 1´ deltagande 3´

Föreläsare Cecilia mat o boende

5 100 kr boende 1,1´ resa 1´ deltagande 3´

Föredrag Thorbjörn Andersson mat o boende

10 200 kr resa 1´ arvode 9´ mat 0,2

X-talk Lars Johansson mat o boende

6 200 kr boende 2,2´ resa 1´ deltagande 3´

Föresläsare Carola Wingren

11 700 kr arvode 5,5´ resa 1´ boende 2,2´ delatagande 3´

Föreläsare Anders Hedlund

200 kr mat o kaffe

Föreläsare Liv Sonnetag

3 000 kr Fri deltagande

Föreläsare Helena Bjarnegård

3 000 kr fri konferens

Föresläsare Poa Collin

3 000 kr fri konferens

Föreläsare Caroline Dahl

3 000 kr fri konferens

Föreläsare Ulrika Frimodig Lust

3 000 kr fri konferens

Truls

200 kr mat o kaffe

FSS examensarbetspris 2 personer, hotell
FSS examensarbetspris 2 personer, deltagande
Lasse Fredriksson, Konf.
Program, tryck

25 000 kr
150

50 kr

7 500 kr
448 918 kr



Deadline tider
- Fastställt datum för parkkongress senast xx
- Första informationen/tema till medlemmarna via hemsida/Dalecarlia-bladet senast xx
- Bokat lokal/hotell senast xx
- Fastställd budget senast xx
- Föreläsare bokas så fort tema är bestämt



Statistik kongressdeltagare/utställare
Här sammanställs senaste årens statistik
2016- Katrineholm: 110 st kongressdeltagare 15 st utställare



Att tänka på
Moderator som kan hålla ihop föreläsningarna, ställa frågor och dessutom hålla koll på tiden under
varje föredrag.
Hur man lämnar ut infomaterial, tänk miljömässigt undvik pappersform usb, appar och annat
digitalt används med fördel.
Lite ”luft” i programmet, så att det finns möjlighet att efter lunch eller vid fikapauserna besöka
utställarna. Samt att det finns lite tid efter dagen att kunna få en stund över innan kvällens middag.
Börja planera i tid och boka upp föreläsare, för en del krävs nästan ett halvårs framförhållning.



Tips
Sponsring, har ni några projekt eller samarbetspartners som kan tänka sig att bekosta en lunch, fika
eller giveaways.
En lista till deltagarna på platser värda att besöka under vistelsen.
Kontakta tidigare kommuner som anordnat kongressen och inhämta lite bra idéer
Styrelsen finns alltid att bolla med om det uppstår frågor.

