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Checklista för planering av vetenskapliga kongresser vid  
Lunds universitet 
 
Nedan finner du en enkel checklista över vad du kan behöva tänka på när du ska 
vara värd för en kongress. Kontaktuppgifter och länkar finner du längst ner i 
dokumentet.  
Checklistan är framtagen av Avd LU Konferens, LU Service i samarbete med 
Lunds kommuns Convention Bureau. Vill du ha hjälp att planera och genomföra 
din konferens/kongress är du välkommen att kontakta oss på avd LU Konferens. 

 

Viktigt att tänka på 
Ta gärna reda på vad som händer på ditt lärosäte och i staden under de dagar som 
du tänker att ditt arrangemang ska vara. Kanske sammanfaller det med annat 
arrangemang som vänder sig till samma målgrupp eller så kan det till exempel bli 
problem att få tag på hotellrum. Ta också reda på om tilltänkta talare är 
tillgängliga.  

Kontakta gärna LU Konferens eller Lund Convention Bureau. De hjälper dig att 
stämma av om det finns andra arrangemang vid den planerade tidpunkten som kan 
krocka med ditt möte.  

På http://www.visitlund.se/moten/moteskalender kan du se många av de möten, 
event och arrangemang som är på gång i Lund. 
 
På http://www.lu.se/events kan du se en del av de möten som händer på Lunds 
universitet. 
 
Stäm av att nyckelpersoner är tillgängliga de aktuella datumen som bokas in samt 
hotellrum och konferenslokaler. 
 
Göra en budget 
Specificera kostnader för lokaler, sociala program, utställning, förtäring, talare, 
talares boende och resor, tekniklösningar osv. Bestäm också eventuell 
deltagaravgift utifrån budget. Lund Convention Bureau och LU Konferens har en 
mall som du kan utgå ifrån. Du kan också få hjälp av din ekonom. 
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Färdigställa en bid 
Det råder konkurrens om många internationella vetenskapliga kongresser.  
Urvalet görs då via ett anbudsförfarande, genom en sk bid.  
Bid är ett marknadsföringsmaterial där du bjuder in kongressen till din stad och ditt 
lärosäte.  
Biden bör innehålla en presentation av Sverige, Skåne/Lund, Lunds universitet och 
mötesplatsen, info om transportmöjligheter, budgetutkast, letters of 
recommendation och letters of support osv.  
Vänd dig till Lund Convention Bureau för bid-mall, hjälp med texter om Lund 
samt visst bild- och filmmaterial. LU Konferens kan hjälpa dig med information 
och texter om Lunds universitet 
 
Vill du ha hjälp med planeringen och genomförandet av din kongress? 
LU Konferns kan i nära samarbete med dig hjälpa till med stora delar av 
planerings- och genomförandet av ditt möte. Vi har erfarenhet av både bra 
mötesmiljöer inom Lunds universitet men också kommunens anläggningar samt 
kontakter för catering, tekniklösningar, bemanning osv.  
Vi kan hjälpa dig med upplägget av ditt arrangemang för att skapa en mervärden 
och en bra upplevelse för dina gäster och för dig. På så sätt kan 
organisationskommittén i första hand koncentrera sig på det vetenskapliga 
innehållet. Tänk på att ju tidigare vi kommer in i planeringsarbetet, ju större nytta 
kan vi göra. 
 
Boka kongresslokaler och hotellrum  
LU Konferens kan hjälpa dig med vilka lokaler som kan passa för ditt 
arrangemang. Börja med att fundera på syfte och mål för ditt arrangemang. Vad är 
det som är viktigt i och kring lokalen för att du ska uppnå dina mål. På så sätt är det 
lättare att bestämma vilken typ av lokal du behöver samt vilket behov av tekniska 
lösningar som kommer att krävas. Kontrollera också att det finns trådlöst (och ofta 
även trådbundet) nätverk samt hur då får tillgång till detta.  
Kontrollera också vad som gäller för in- och utpassering i hus och lokaler. 
 
Kontrollera att det finns plats för servering av förtäring, welcome reception eller 
registrering och eventuell garderob eller utställning. Fundera också om det kommer 
att förläggas andra möten utanför kongressens ordinarie program som du kan 
behöva boka lokaler för. 
 
Det kan vara en god idé att spärrboka ett antal hotellrum som deltagarna kan ropa 
av. Vanligtvis räcker det med upp till 60 % av antalet deltagare. (ofta bokar 
deltagarna själv hotell via internet).  
Hotellen brukar gå med på kostnadsfri spärrbokning fram till ca 6-8 veckor före 
ankomst (beroende på säsong). Meddela hotellet om deltagarna ska debiteras för 
rummen. Förlägger du ditt arrangemang under hotellens lågsäsong har du ofta 
chans att få bättre priser. Hotellen kan också hjälpa till med direktlänkar och priser 
för din konferens 
 
Boka hotellrum till talarna. Fundera på eventuell information du vill ska finnas på 
rummen till deltagare och talare (kan lämnas till hotellen strax före kongressens 
start).  
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Kringarrangemang 
Bestäm vilka aktiviteter och sociala program som ska erbjudas deltagarna. Lund 
Convention Bureau och Turistbyrån kan hjälpa dig med förslag. Det finns också 
många interna möjligheter inom Lunds universitet. 
 
Ta fram inbjudan och utskickslistor 
Sammanställ utskickslistor och fastställ marknadsföringskanaler.  
Inom LU finns Media-Tryck som kan hjälpa dig att ta fram en inbjudan/poster 
enligt Lunds universitets grafiska profil. LU Posten kan hjälpa dig med interna 
utskickslistor samt distribution av inbjudan. I Epic kan din katalogansvariga dra ut 
e-postlistor för mottagare inom Lunds universitet. 
 
Ansöka om sponsring/stöd 
Det finns möjlighet att genom Lunds kommun söka visst ekonomiskt stöd för en 
kongress. Maila ansökan om stöd till meetings@lund.se. Ange kongressens namn 
och datum samt länk till kongressens anmälningsweb.  
Ange också hur många deltagare som förväntas komma. Var ute i god tid med din 
ansökan gärna sex månader eller mer före kongressens genomförande. 
 
Anmälningsweb och deltagarhantering 
LU Konferens har verktyg för att göra en hemsida till kongressen för att ta emot 
och hantera anmälningar. Anmälningsverktyget kan vid behov lätt länkas till 
eventuell redan befintlig kongresshemsida. 
 
Är det få deltagare kan du använda dig av en enkel excel-fil för att lägga in 
anmälningar. Denna fil kan sedan användas för att hos t ex Media-Tryck få 
utskrivet namnbrickor till deltagarna (stäm av före ang storlek, typsnitt osv).  
 
Tänk igenom innan du skickar anmälan vilken information du behöver från 
deltagaren. Det kan vara allt från behov av specialkost, deltagande på 
kongressmiddag, hotellbehov, olika sessioner i programmet osv.  
 
Deltagarna kan betala in eventuell konferensavgift via bank, kort eller faktura. Mer 
information om att ta betalt för ditt arrangemang finner du på Medarbetarwebben 
under Konferenser och arrangemang. 
 
Mat och dryck  
Bestäm vilka måltider som ska erbjudas deltagarna och om dessa ska erbjudas utan 
kostnad (ingår i budgetarbetet). Bestäm om det ska vara t ex welcome reception 
och/eller kongressmiddag. LU Konferens eller Lund Convention Bureau kan hjälpa 
dig med passande och ofta annorlunda miljöer för detta. Glöm inte att efterfråga 
specialkost i anmälan.  
 
Lunds universitet har genomfört en upphandling av cateringleverantörer. För att 
anlita dessa behöver du göra en förnyad konkurrensutsättning. Kontakta Inköp och 
upphandling om du vill veta mer om hur detta går till eller läs på lu.se 
medarbetarwebben. 
LU Konferens har genomfört en förnyad konkurrensutsättning för mat och dryck 
till konferenser och kongresser så du kan välja att boka härigenom.  
 
Notera vilka regler som gäller kring alkoholservering. (om maten levereras av 
cateringleverantör söker denna oftast tillståndet). Frågor om serveringstillstånd 
(och andra tillstånd) kan besvaras via Lunds kommuns tillståndsmyndighet 
alternativt via Lunds kommuns hemsida www.lund.se. 

mailto:meetings@lund.se
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Notera också vilka regler som gäller kring representation. Det finns ett beslut om 
föreskrifter för representation inom Lunds universitet. Beslutet har diarienummer: 
EK2011-37 
 
Ibland behöver yta för servering av förtäring bokas upp. Stäm av med 
lokalbokningen vad som gäller för de lokaler du bokar.  
Notera också att det rådet förbud mot förtäring i många universitetssalar.  
 
Specialarrangemang och säkerhet 
Stäm av om det krävs säkerhetsåtgärder under kongressen? I vissa fall finns det 
säkerhetsbehov kring deltagare eller talare. Ibland krävs tillstånd eller krav på 
bevakning. Kontrollera med Säkerhetsavdelningen, LU Byggnad om du är osäker 
på vad som gäller. Om det finns utställare på plats med värdefull utrustning kan du 
behöva boka låsningsbara och/eller larmade rum för förvaring av utrustning. 
Som arrangör är det bra att sätta sig in i vart brandsläckare, utrymningsvägar och 
återsamlingsplatser finns. Bestäm inom organisationskommittén vem som intar 
vilka roller vid ett eventuellt tillbud.  
 
Möten i mötet 
Stäm av om det behöver vara möten utanför det ordinarie programmet (t ex 
organisationskommittén, styrgrupper eller liknande). Bestäm hur dessa ska 
hanteras samt boka lokaler för dessa. 
 
Talare, VIP-gäster och press 
Om det är många talare kan det vara bra att boka ett rum för talarna att förbereda sig 
i. Reservera gärna platser i salen för talare, press samt för eventuella VIP-gäster. 
Boka eventuell VIP-aktivitet.  
Ska det skrivas press release eller bjudas in press?  Rådgör med någon av 
kontaktpersonerna för pressfrågor (sektionen LU Kommunikation) 

Kongressväskor, kartor och broschyrer  
Hos Lund Convention Bureau alternativt Turistbyrån kan du få information och 
kartor om Lund. Lund Convention Bureau kan också hjälpa till med texter om 
Lund, bilder och filmer om staden. Sektionen LU Kommunikation har ett utbud av 
kartor samt informationsmaterial om Lunds universitet. 
 
I Lunds universitets profilshop finns ett utbud av t ex tygväskor som kan fungera 
som kongressväska och profilprodukter som kan användas som t ex talarpresenter. 
Genom profilshopen kan du också beställa konferensblock och pennor.  
 
Genom Lunds universitets interna tryckeri, Media-Tryck, kan du få hjälp med att 
skriva ut posters till posterutställningar, utskrift av abstracts, namnbrickor och 
annat tryckt material.  
 
Skyltning 
Säkerställ att deltagarna hittar till konferensplatsen. Om det ska göras mycket 
förflyttningar på kort tid kan det vara bra att ha rumsvärdar och/eller följare på 
plats.  
 
Blommor och presenter 
Bestäm om det ska finnas blommor vid/i lokalerna. Ska talarna få 
blommor/presenter.  
 



 
 
 5 
Utställare 
Vilka och hur många utställare skall bjudas in. Anpassa valet av lokal för detta.  
Det är viktigt med bra logistik när det är många utställare. Det skall vara lätt att 
förflytta eventuella utställningsmontrar in och ut och det skall finnas bra 
avlastningsplats. Fundera på vad utställarna behöver på plats i form av el, nätverk, 
samt storlek på monter samt ev parkeringsbehov, förvaringsutrymmen och 
bevakning. 
 
Inköp 
Använd befintliga avtal och följ upphandlingsreglerna vid inköp av varor och 
tjänster. LU Konferens har avtal med t ex cateringleverantörer, teknik- och 
teknikerleverantörer osv. 
Mer information om inköp och upphandling finner du på medarbetarwebben. 
 
Tillgänglighet  
Finns det deltagare som är rörelsehindrade och är kongressanläggningen i så fall 
tillgänglighetsanpassad. Var finns hissar och lättillgängliga entréer .  
Finns fungerande hörslingor i salen. 
 
Miljö 
Sträva gärna efter att ha ett hållbart tänk genom ditt möte. Uppmana gärna 
deltagarna att resa kollektivt. Används det engångsmaterial, säkerställ att det är 
material med minsta möjliga miljöpåverkan (t ex muggar av majsstärkelse). Samla 
gärna in namnbrickorna från deltagarna istället för att kasta dem. Beställ inte mer 
mat än vad som kommer att gå åt och servera gärna kranvatten istället för 
mineralvatten. 
 
Utvärdera ditt arrangemang  
Skicka gärna en utvärdering till deltagarna efter arrangemanget. Det kan också vara 
bra att samla de som jobbat med arrangemanget efteråt för att dela erfarenheter, bra 
som dåliga. Utvärderingen är värdefull inför nästa arrangemang. Verktyg för detta 
finns oftast hos dem som sköter anmälningsförfarandet. 
 

Kontaktlista  

LU Konferens 
bokning@service.lu.se 
Mattias Nordström, 046-222 09 76 
Magnus Nygren, 046-222 09 74 

Lund Convention Bureau 
Sofia Björk, 046-35 83 40, sofia.bjork@lund.se 
Boel Starbrant, 046-38 59 82, boel.starbrant@lund.se 

Lund Turistbyrå 
Jenny Larsson, 046-35 50 40, jenny.larsson@lund.se 

Lunds kommun (ansökan om ekonomiskt stöd) 
meetings@lund.se 

Sektionen Kommunikation 
http://www.lu.se/nyheter-och-press/kontaktpersoner-media 
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LU Sektionen Ekonomi:  
eken@lu.se 

LU Byggnad, Säkerhetsavdelningen 
Håkan Jönsson, 046-222 32 46, hakan.jonsson@bygg.lu.se 

LU upphandlade cateringleverantörer: 
Se avtalsdatabasen 
 

Länkar 

LU Konferens 
www.lu.se/konferens  

Lunds universitets möteskalender 
www.lu.se/events  

Lunds kommun 
www.lund.se 
 
Lund Convention Bureau 
http://www.meetinlund.se 

Lunds kommun möteskalender: 
http://www.meetinlund.se/moteskalender 

Information och bokning av hotell:  
http://www.visitlund.se/bo 

LU Profilshop 
http://www.medarbetarwebben.lu.se/stod-och-verktyg/kommunikation-och-grafisk-
profil/bestalla-profilprodukter 

LU Media-Tryck:  
www.lu.se/media-tryck 
media-tryck@service.lu.se 

Event in Skåne  
www.eventinskane.se  
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