Delta!

Påverka, förändra, utveckla...

Engagera dig, bli arrangör
under Ystad Summit!
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Ystad Summit är en möjlighet för till exempel organisationer, företag och föreningar att
lyfta fram frågor som är viktiga för vår region. Tillsammans skapar vi en öppen och
demokratisk arena i sydöstra Skåne, det är vi gemensamt som gör det möjligt och
sätter agendan. Här kan du läsa mer om hur du bli arrangör:

Bli arrangör
Alla kan ta initiativ till ett evenemang
under Ystad Summit. Ett evenemang är en
aktivitet som på något sätt behandlar eller
belyser en aktuell samhällsfråga. Det kan
till exempel vara ett seminarium, en debatt
eller en föreläsning där både deltagare
och besökare kan göra sig hörda, få nya
insikter och kunskaper. 2022 fokuserar vi
på sju olika prioriterade teman, men du
väljer själv inriktning.
Temaområden 2022
• Hållbar tillväxt
• Turism
• Energi
• Kompetensförsörjning och utbildning
• Livsmedelsförsörjning
• Infrastruktur
• Totalförsvarets utveckling
Kriterier
För att ingå i Ystad Summits officiella
huvudprogram ska evenemanget uppfylla
följande kriterier:
• Evenemanget ska behandla en
aktuell samhällsfråga.
• Evenemanget ska vara kostnadsfritt
och öppet för alla.
• Evenemanget ska genomföras
fysiskt i anslutning till Ystad Summit,
dvs sydöstra Skåne.
Hur går det till?
Varje arrangör ansvarar för sitt eget
evenemang, t ex planering, lokaler,

inbjudningar, service och ordning.
Det är också arrangörens ansvar att
evenemanget är förenligt med svensk
lagstiftning, till exempel ordnings-,
diskriminerings-, upphovsrättslig och
varumärkeslagstiftning.
Delta i officiella programmet
Alla evenemang som anmäls till det
officiella programmet granskas innan
godkännande och publicering.
Ystad Summit kontrollerar så att arrangör,
rubrik och beskrivningen för evenemanget
uppfyller de gemensamma kriterierna.
Efter att ert evesnemang har blivit antaget
till det officiella programmet publiceras
det på Ystad Summits programsida.
Följande arrangörer och evenemang är
ej godkända för medverkan i det officiella
programmet:
• Organisation eller arrangör som står för
antidemokratiska eller våldsbejakande
budskap.
• Organisation eller arrangör som säljer
eller lanserar en vara eller tjänst, eller
enbart visar upp en verksamhet.
Skicka in din anmälan
Du anmäler ditt evenemang till
Ystad Summit som granskar ditt förslag.
Du får inom kort besked om du är antagen
till det officiella programmet. Här anmäler
du ditt evenemang:
https://ystadsummit.se/arrangor/

Fakta om Ystad Summit
Ystad Summit är en politiskt
oberoende och öppen demokratisk mötesplats för samhällsfrågor
som berör södra Sverige, och i
synnerhet sydöstra Skåne.
Vårt epicentrum ligger i Ystads
fantastiska stadskärna, men
evenemangen kan ske i hela
sydöstra Skåne. Ystad Summit
genomförs i maj varje år.

Kontaktuppgifter
Bengtåke Wahlberg
Tel: +46 72 972 11 97
bengtake.wahlberg@ystadsummit.se
Paulina Strandberg
Tel: +46 733 161 353
paulina.strandberg@ystadsummit.se

www.ystadsummit.se
Y-Event AB
Fridhemsgatan 32
271 39 Ystad

