Transparens
Transparens handlar om att visa upp sin verksamhet utan att dölja något.
Ni som arrangör vinner på att säkerställa att besökare, deltagare och andra
involverade har tillgång till information i angelägenheter som angår dem.
Trygghet
Mycket folk samlade på en och samma plats kan innebära en hel del risker
och människor vill känna sig säkra och trygga under ett evenemang. Det
handlar om att i största möjliga mån förebygga risker och skapa så bra
förutsättningar som möjligt för ett säkert och trevligt evenemang. Det är
viktigt att skapa ett förhöjt medvetande om möjliga händelser och handlingsberedskap att hantera dem.
Hälsa
Denna aspekt handlar om psykosocial och fysisk hälsa för deltagarna eller
besökarna under evenemanget. Hälsa är ett tillstånd av fullkomligt fysiskt,
psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom. Under
ett evenemang har ni som arrangör ett stort ansvar att se till att deltagarnas eller besökarnas hälsa inte skadas. Se till att arbeta aktivt mot användning av droger, tobak och alkohol.
Lokalt avtryck
Det lokala avtrycket handlar om det område där evenemanget äger rum
och vad evenemanget lämnar efter sig. Genom att föra en tidig dialog med
aktörer i området som påverkas av evenemanget vinner man som arrangör
mycket.
Samarbeten
Få mer kraft och gör större skillnad tillsammans med partners och sponsorer! Genom att involvera och engagera dem tidigt i ert hållbarhetsarbete
kan ni tillsammans uppnå betydligt mer. Kommunicera tidigt vad som är
viktigt för er och låt dem komma med egna förslag. Kommunicera tidigt vad
som är viktigt för er, vad som är värdeskapande med evenemanget och låt
dem komma med egna förslag.

1 Hållbarhetschecklista möten & konferenser
Denna checklista ska ge stöd till möten, konferenser och andra mindre evenemang att
arbeta mer hållbart. Mer stöd hittar du i verktyget Hållbart Evenemang. Hållbarhetschecklistan för möten & konferenser finns att ladda ned på Event in Skånes webbplats.
Evenemangets namn:
Ja (1p)
1.

Kommunicerar ni ert hållbarhetsarbete i inbjudan?

2.

Berättar ni för deltagarna hur de kan bidra i
hållbarhetsarbetet?

3.

Har ni sett över vad ni kan hyra eller låna istället
för att köpa nytt?

4.

Finns både män och kvinnor med i programmet
eller på scen?

5.

Har ni undersökt om deltagarna har nedsatt syn-,
hörsel- eller rörelseförmåga?

6.

Har ni säkerställt att det finns fungerande första
hjälpen-utrustning?

7.

Är anläggningen miljömärkt?

8.

Uppmuntrar ni deltagarna att resa kollektivt?

9.

Kommer ekologiska alternativ erbjudas vid förtäring?

Nej (0p)

10. Kommer lokala och närodlade alternativ erbjudas
vid förtäring?
Totalt:

p

