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Djupdykning / Workshop 

 

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

vattenforums program även kallar en djupdykning.  

Du som är ansvarig förfogar över max 20 deltagare i totalt 50 minuter. Du 

ska se till att ha två personer vid din sida, så att två av er kan ägna er åt att 

processleda och dokumentera medan den tredje är själva 

talaren/sakägaren/den man levererar slutsatser och synpunkter till. Alla 

pass kommer att köras i repris minst en, eventuellt två gånger.  

Du 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. 

Plats 

Vi kommer att ha 15-20 parallella workshops. Fyra kommer att rymmas i 

varsitt ett eget mindre rum. Ett par kommer att dela på en större sal (80 

pers) och de övriga kommer att fördelas i en jättesal, med tillräckligt 

avstånd för att inte störa varandra. Vissa utrymmen kommer att ha bord 

där deltagarna sitter vid, ett fåtal är möblerade med lösa stolar i biosittning, 

utan bord. Konferensen hålls på Hotell 11, Eriksberg. 

Tid 

Totalt 50 minuter som inkluderar en inledande föredragning på ca 15 

minuter, diskussion med deltagarna på ca 25 minuter och avrundning på ca 

10. Du få själv disponera tiden, men deltagarna kommer att förvänta sig att 

de får delta aktivt.  

Vi kommer att lyfta upp synpunkter/slutsatser från olika workshops 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 djupdykning två eller möjligen tre gånger. 

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

och synpunkter från förra gruppen när du går in i nästa.  
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Antal deltagare 

Varje djupdykning kommer att rymma max 20 deltagare. Plus ni som 

arrangerar.  

Antal medhjälpare 

En huvudtalare, en processledare och en notarie. Notariens roll är att 

dokumentera under tiden, sammanfatta och återkoppla efteråt. Det är en 

fördel om notarien är någorlunda insatt i ämnet. Processledarens roll är att 

se till att alla deltagare får komma till tals, att ta frågor i rätt ordning, driva 

arbetet framåt, ha koll på tiden och sådant. Processledaren måste inte 

kunna något om själva ämnet, men social kompetens är bra. Huvudtalaren 

är den som beskriver bakgrund och frågeställning, ställer och svarar på 

frågor. Huvudtalaren bör också vara sakägare och väl insatt, det är till 

denne som deltagarna levererar. 

Utrustning 

Hotell 11 är ett konferenshotell och det bör inte vara några problem att 

beställa fram all vanlig konferensutrustning som kan behövas. Projektor 

eller TV-skärm, blädderblock, pennor osv. Säg till din kontaktperson (Ann, 

Lennart, Håkan eller Pia N) vad du behöver. 

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. Normalt brukar man få 

betala för konferenser även om man deltar – ibland betalar man till och 

med mer för att få delta! Men om det finns speciella fall, där vi är väldigt 

angelägna och 1500 kr verkligen är ett hinder – prata med Pia Ahnlund.  

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. 

Utbildning, stöd 19 mars 

Du som ordnar en workshop på HaV forum gör en väldigt, väldigt viktig 

insats för konferensen och för myndigheten. Det är här det avgörs om 

deltagarna får förtroende för HaV, lust att återkomma till forumet nästa 

gång och lust att samarbeta med oss och de andra aktörerna. Därför 

erbjuder vi en kort utbildning/workshop på HaV, eftermiddagen den 19 

mars. Konsultfirman Provins 5 kommer då till oss och lär ut bra tips på vad 

man ska tänka på inför, under och efter workshoppen. Utbildningen är 

upplagd i processform, så att du samtidigt jobbar med din egen 

programpunkt. Boka eftermiddagen den 19 mars redan nu! 
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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. 

Uppföljning 

HaV satsar ungefär en halv miljon på den här konferensen och för att vi ska 

få mesta möjliga nytta av den kommer vi att 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 om vi visar att det som 

hände/sades på HaV-forum lever vidare. 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.  


