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MÖTESPLATS OCH KONFERENS

Socialt byggande 2021
Roller, insatsnivåer och rättigheter för medarrangörer
November 2021 genomförs den andra upplagan av den öppna nationella konferensen om Socialt Byggande.
Bakom konferensen står ett brett samarbete av organisationer. Bidragande organisationer kan delta i tre olika
huvudroller; som huvudvärdar eller medarrangörer, samt utöver detta även bidra som möjliggörare. I detta
dokument preciseras förutsättningarna för respektive typ av roll.

HUVUDVÄRDAR (och projektägare)









Bidrar med som lägst 50 000 kr i finansiering eller tillför strategisk funktion/kompetens.
Definierar direktiv för konferensen inklusive ekonomiska ramar, syfte och effektmål.
Slutgiltigt solidariskt ansvar för att slutreglera eventuella underskott efter projektets
avslutande. Fördelning och villkor för detta regleras i separat avtal mellan projektets värdar.
Medverkar med representant i styrgrupp, som svarar för projektets övergripande styrning
samt att tillsätta/avsätta arbetsgrupp och projektkoordinatorer.
Presenteras i kommunikationsmaterial som konferensens huvudvärdar.
Huvudvärd inbjuds att presentera sig själv från scen i samband med invigning.
Varje huvudvärd har rätt till 10 fribiljetter till konferensen per 50 000 kr finansiering.
Varje huvudvärd har rätt till fri monterplats i eventuell utställning.

MEDARRANGÖRER








Bidrar med avgränsat finansiellt stöd.
Kan även bidra i annan form såsom genom tillhandahållande av lokal, utrustning, personal
mm.
Kan bidra med ledamöter till arbetsgrupp.
Presenteras i kommunikationsmaterial som konferensens medarrangörer.
Medarrangörer ges en kort introduktion från scen i samband med invigning.
Varje medarrangör har rätt till 2 fribiljetter till konferensen per 10 000 kr finansiering.
Varje medarrangör har rätt till fri monterplats i eventuell utställning.

Lämpliga basstödnivåer för medarrangörer är 10, 30, 50, 75, eller 100 000 kr.

MÖJLIGGÖRARE






Möjligörare bidrar med finansiellt stöd eller annan insats i utbyte mot rätten att presenteras
med logotyp på kommunikationsmaterial under rubriken MÖJLIGGÖRARE.
Samtliga Möjliggörare presenteras på vepa under konferensen.
Möjliggörare som bidrar med finansiering för specifik talare / programpunkt presenteras
särskilt i anslutning till denna.
Varje Möjliggörare har rätt till 1 fribiljett i konferensen per 10 000 kr finansiering.
Möjliggörare har rätt till 50% rabatt på monterplats i eventuell utställning.

