
Lunds universitet, LU Konferens
Besöksadress Sölvegatan 10, vån 5 Telefon 046-222 00 00 E-post bokning@service.lu.se

För att vi ska kunna börja arbeta med din bokning behöver vi information om ditt arrangemang. 
Frågorna under rubrikerna Beställare och Fakturamottagare måste besvaras för att vi ska kunna ta 
emot din bokning.

BESTÄLLARE

Namn: 

Lucat-id/Referens: 

Telefon: 

E-post:

KONTAKTPERSON (OM ANNAN ÄN BESTÄLLAREN)

Ange om det är en annan kontaktperson på plats vid arrangemanget

Namn: 

Telefon: 

FAKTURAMOTTAGARE

  Internfaktura skickas till beställaren. 

Ange kostnadsställe eller konteringssträng: 

Institution/avdelning:

Jag har godkännande av prefekt att göra beställningen och ta emot faktura för arrangemanget.  JA  NEJ

  Internfaktura skickas till annan inom LU. 

Ange kostnadsställe eller konteringssträng: 

Namn: 

Institution/avdelning: 

Jag har godkännande att mottagaren tar emot fakturan  JA  NEJ

  Extern fakturamottagare 

Organisation: 

Organisationsnummer: 

Faktureringsadress 

Referens: 

Jag har godkännande att mottagaren tar emot fakturan   JA   NEJ

(Vid extern fakturamottagare tillämpas en annan prislista samt tillkommer kostnader för moms.)
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OM ARRANGEMANGET

Arrangemangsdatum: 

Arrangemangsnamn: 

  Nationellt   internationellt

Förväntat antal deltagare: 

Beskrivning av arrangemanget (gärna syfte, mål och förväntningar):

MARKERA VAD DU VILL BOKA

  Lokal (ange önskad lokal): 

Tillgång till lokalen kl: 

Arrangemanget är kl: 

Möblering: 

Uppstart av teknik:   JA   NEJ

Hyra dator:   JA   NEJ 

Andra önskemål kopplade till lokal:

  Förmiddagsfika

Klockan: 

Antal: 

Specialkost (allergier eller liknande): 

Andra önskemål kopplade till förmiddagsfika: 

  Eftermiddagsfika

Klockan:

Antal:

Specialkost (allergier eller liknande):

Andra önskemål kopplade till eftermiddagsfika:
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  Lunchbox 

Klockan: 

Antal:

Specialkost (allergier eller liknande): 

Andra önskemål kopplade till lunchbox:

  Middag: 3-rätters middag i Pelarsalen

Vid arrangemang i Pelarsalen tillkommer kostnader för atriumvärd (efter kl 17.00)

  Middag: På restaurang:

Klockan: 

Antal:

Vinpaket   JA   NEJ 

Specialkost (allergier eller liknande):

Andra önskemål kopplade till middag:

   Jag vill kontaktas för att diskutera/boka andra tjänster  
än de som anges i formuläret

(såsom filmning, streaming, konferenshemsida, deltagarhantering, mingel, namnbrickor osv)

(Din e-postklient öppnas 
med formuläret som bilaga.)
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