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Infotorg/utställning 

 

Förutsättningar för dig som ska hålla utställning, som vi i Havs- och 

vattenforums program även kallar en punkt på infotorget.  

Du som är ansvarig förfogar över cirka 10 deltagare i totalt 10 minuter. Du 

kommer att vara en av cirka 30 utställare på infotorget och du kommer att 

köra din presentation i repris 5-6 gånger under (preliminärt) en timme. 

Infotorget kommer att vara ett block i konferensprogrammet, så att alla 

deltagare kommer att vistas där samtidigt. Man får välja fritt ur 

programmet vilka man vill lyssna på. Efter tio minuter pinglar vi en signal 

och så får man byta till nästa utställare. 

Du får själv lägga upp din presentation men deltagarna förväntar sig att det 

ska finnas möjlighet att ställa frågor och kommentera. Tag tillfället i akt och 

få en tvåvägskommunikation! 

Utställarna på infotorg kan vara såväl HaV-anställda som externa 

samarbetspartners. Till infotorget har vi försökt att välja sådana ämnen 

som presenterar något som är i stort sett färdigt. Exempelvis information 

om resultat, nya regler, handledning och nya rön. Till workshopparna har vi 

försökt att lägga projekt som är under arbete. 

Du som jobbar på HaV ska ha kontakt med din avdelnings representant i 

HaV-forum arbetsgrupp: Ann Lundström, Håkan Carlstrand, Lennart 

Sorby eller Pia Norling. Här får du stöd och hjälp om du behöver. Pia 

Ahnlund på kommunikation kan också hjälpa till, liksom Frida Hagström 

och Maud Larsen. 

Du som är en av våra externa samarbetspartners ska ha kontakt med Pia 

Ahnlund på kommunikation. 

Plats 

Vi kommer att ha cirka 30 parallella utställningar i en stor sal, vi kallar den 

för infotorget. Vi kommer inte att bygga upp några monterväggar, man får 

några kvadratmeter till sitt förfogande. Ett ståbord kommer att finnas 

liksom en skärm där man kan fästa några A3-blad eller blädderblocksblad. 

Du får gärna fälla upp din dator på bordet och visa publiken några bilder. 

Det brukar fungera bra i en så pass liten grupp. Konferensen hålls på Hotell 

11, Eriksberg. 
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Tid 

Totalt ungefär en timme kommer vi att avsätta i konferensens program för 

deltagarna att lyssna på föredrag på infotorg. Varje föredrag är 10 minuter, 

sedan pinglar vi i klockan och deltagarna byter utställare. Du kommer alltså 

att få köra samma föredrag i repris ungefär sex gånger. Du få själv 

disponera tiden, men deltagarna kommer att förvänta sig att de kan ställa 

frågor och komma med kommentarer.  

Vi kommer att lyfta upp frågor/kommentarer från infotorget dels direkt 

under konferensen, på någon storbildsskärm och/eller i något tal och även i 

en dokumentation från konferensen som vi publicerar efteråt. 

Repris 

Du kommer att få köra samma föredrag flera gånger, fem eller sex. Det 

betyder att fler besökare får chansen att delta. Använd gärna erfarenhet och 

synpunkter från förra gruppen när du går in i nästa.  

Antal deltagare 

För att det ska fungera bör inte åhörarna vara fler än tio. Om du märker att 

det blir för många får du be folk att respektera att det är fullt och be dem 

återkomma. Vi som arrangerar kommer att hjälpa till att ha koll här också.  

Utrustning 

Ståbord, en skärm (modell anslagstavla). Inga monterväggar, ingen 

projektor. Om du har egen laptop kan du gärna ta med den, det brukar 

fungera bra att visa några bilder för en så pass liten skara åhörare. 

Kostnad och anmälan 

Konferensavgiften är 1500 kr (plus eventuell moms). Det är en summa som 

täcker luncher och middag. Eftersom vi vill att väldigt många av deltagarna 

också ska prata kan vi inte bjuda alla på avgiften.  

Alla som ska gå på konferensen måste anmäla sig på hemsidan. Om du har 

tänkt att ta en kopp kaffe någon gång under konferensen, ja då ska du 

anmäla dig. Även HaV-anställda och medverkande ska anmäla sig. HaV-

anställda behöver däremot inte betala in någon anmälningsavgift. 

Möjlighet att se lokalerna 9 april 

Den 9 april kommer arbetsgruppen och Provins 5 att ha ett sista 

avstämningsmöte i lokalerna på Eriksberg, Hotell 11. Om du vill komma dit 

och se hur det ser ut och fungerar är du välkommen. Hör av dig till Pia 

Ahnlund så ska du få besked om vilken tid som gäller. 

Uppföljning 

HaV satsar ungefär en halv miljon kronor och mycket arbete på den här 

konferensen och för att vi ska få mesta möjliga nytta av den kommer vi att 
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lägga en hel del kraft på uppföljning. Engagemanget ökar markant hos 

deltagare som redan i förväg förstår att de här frågorna kommer att 

diskuteras och de här personerna kommer man kunna träffa även på 

Almedalen, Länsstyrelsekonferensen, Samrådsmöten etc. Förtroendet för 

HaV ökar också och chansen att vi ska lyckas med våra mål, om det som 

hände/sades på HaV-forum lever vidare och återkopplas. Vi kommer därför 

att dokumentera, samla in synpunkter och kunskaper och återkoppla via 

hemsida, utskick och personliga kontakter. Fundera över hur du kommer 

att omsätta eventuella nya insikter i ditt arbete. Förmedla det till deltagarna 

och kollegor. 

Inbjudan 

Kommunikationsenheten skickar inbjudningar via sändlistor och hemsida. 

Men det kan aldrig slå en personlig inbjudan eller tips från dig! Maila dina 

kontakter och tipsa dem om att du håller en workshop, maila dem som du 

vill ska komma, passa på att berätta om Havs- och vattenforum när du 

pratar med folk. Be dem att också sprida vidare.  


