
   

 

 

SES Expoforum Protokoll 
13–14/11 2019 Stockholmsmässan 

Deltagare   Jenny Rannemo Stockholmsmässan 
  Mats Svensson  Sture Exhibitions & Events (protokoll) 
  Lennart Johansson Åbymässan 
  Madeleine Norstedt Ratius Mässbyrå  
  Hansi Sundström Workman Event 
  Sofie Lager  Activeled 
  Nils Englund  Expohouse 
(Endast dag 1)  Niklas Söderberg SES 
Anmäld frånvaro Mikael Jansson Fairlink 
 

1. Lunch 
Samtliga närvarande träffades för gemensam lunch på Scandic Talk 

2. Välkomna 
Jenny hälsade gruppen välkomna till Stockholmsmässan för två dagar med Expo strategi. 

3. Presentation 
Niklas Söderberg (VD SES) samt Nils Englund (Expohouse) presenterade sig. 

4. Incheckning/Reflektion efter Åby 
Lennart tackade för att få ha varit värd och berättade sedan om kopplingen mellan ”Safe 
Hotell” och motsvarande för mässor och anläggningar. 
Jenny tog vid och berättade om miljö, hållbarhet & lönsamhet. Under AWn (efter första 
dagens konferens) hölls ett föredrag av Stockholmsmässans hållbarhetschef, Linda Elmen.  
Sofie & Madeleine berättade om olika Expo-Aktiviteter. Som aktiviteter diskuterades bl.a. 
utbildningar & seminarier, spinn-off från det var en lång diskussion om Expo ID 
Hansi hade uppdraget att berätta om Expoåret och öppnade upp för reflektioner ifrån resten 
av Forumet som i stort var samstämmiga i sin syn. 

5. Arbetsbeskrivning SES/kansli 
Niklas berättade om dagsstatus för SES och kansliet samt redogjorde för processer. 
Kortfattat har Q3 & Q4 varit kaotiskt med uppsägningar, uteblivna överlämningar och helt 
nya rutiner. 
Förnärvarande pågår en rekryteringsprocess inom SES och denna person är tänkt att delta 
under kommande möten inom Expoforum och skall då agera sekreterare samt ansvara för 
kopplade uppgifter (ex. monterbyggarkort, avtal och relevant kommunikation mot berörda 
medlemmar). 

6. Genomgång enkät 
Denna punkt skjuts till kommande möten. Reflektion togs dock över om avsändare skall vara 
Fairlink eller SES. Ev. synpunkter  

7. Nya medlemmar – hur? 
Reflektion: Expo ID, rabattera ny/gamla medlemmar. Mats tar på sig att kommunicera med 
SES om att alla gamla medlemmar kategoriseras i nya databasen. Övrigt skjuts till dag 2 

8. Marknadsplan/ kalender 
Sköts till dag 2 

9. Gyllene Hjulet – vad göra? 



   

Sköts till dag 2 
10. Kvällens AW 

Alla följde med på AW och lyssnade på Stockholmsmässans miljösamordnare Linda E.  
 
Dag 2 
   

11. Reflektion från dag 1 
Frågan gick ”laget runt” och de flesta tyckte att konferensen var bra och kvällen trevlig (med 
en mycket bra dragning av Linda). 
Ett gemensamt intryck var dock att ”kaoset” på SES kansli var större än väntat. 

12. Fastställa marknadsplan 
Mötet tog avstamp från punkt 8 & 9 samt inkluderar även 13. 
- Gyllene Hjulet: Klassen Årets Expo framstår som oklar och svag. Expoforum vill införa 

konkretare klasser som inkluderar ”sina” medlemmar. Nils & Sofie undersöker med SES 
utifrån ett juryperspektiv. Jenny & Mats tar på sig att sondera utifrån styrelsen.  
Ett informationsbrev bör skickas ut som förtydligar hur Gyllene Hjulet fungerar och tipsar 
om ett lyckat deltagande. Mötet beslutade även att ett ”förmingel” skall läggas innan 
galan vid 15.00. Till detta minglet undersöks möjlighet att koppla intressant föreläsare 
(utgå ifrån tempohöjning) Madeleine ansvarar för program och plats. 

- Mötesplanen Expoforum för 2020:  
16/12  13.00 – 17.00 Stockholmsmässan (fokus på content för marknadsplan) 
6/2  08.30 – 11.30 Friends Arena 
11/6  12.00 – 17.00 Kistamässan  

13. Aktiviteter (som stödjer marknadsplan) 
Ingår i punkt 12. 

14. Avslutning/ sammanfattning 
Alla deltagare måste tänka på att fokuserat hålla mötesdisciplin samt alltid söka lösningar.  

15. Lunch 
Strategidagarnas deltagare  

 

Vid protokollet 

Stockholm 2019-11-25 

 

---------------------------------------- 

Mats Svensson 

Sture Exhibitions & Events AB 


