Ideella trädgården 2017
Har ni planer på att delta under Almedalsveckan nästa år? Letar ni efter en plats där ni kan hålla ert
seminarium? Vi erbjuder den Ideella trädgården. Genom trädgården får du tillgång till en fysisk plats
samtidigt som du blir en del i en ideell gemenskap. Tillsammans kan vi bidra till att ge den ideella
sektorn en kraftfull röst i Almedalen 2017.
Genom den Ideella trädgården vill vi skapa den självklara mötesplatsen för civilsamhället för att
diskutera, utbyta erfarenheter och öka kunskapen om civilsamhället tillsammans med forskare,
politiker, myndighetsrepresentanter, aktivister, journalister och näringsliv. Genom ert program tror vi
att ni kan bidra med både intressanta samtal och inslag som behövs för att öka och dela kunskapen
om civilsamhället och bredda civilsamhällesdebatten.
Fysiskt ligger Ideella trädgården på Birgers gränd 7 i Visby, med ingång genom ringmuren från
Almedalen (parken). Trädgården byggs med hjälp av ett tält om till en seminarielokal med plats för
drygt 100 deltagare.
Riksidrottförbundet (RF), Forum – idéburna organisationer med social inriktning och IDEELL ARENA
står tillsammans som värdar för Ideella trädgården och ansvarar för gemensam kommunikation och
marknadsföring. RF hyr trädgården hela veckan av fastighetsägaren och hyr ut i andra hand till ideella
organisationer. Organisationen får i sin tur inte hyra ut i tredje hand. Vi hoppas att just din
organisation vill vara en del av civilsamhällets mötesplats.

Tider och pris
Vi har en differentierad prislista med gula och gröna tider samt nedsatt pris för de som hyr 3 pass
samt heldagar.
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15:30-16:30

Forum

RF

16:45-19:00
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Bokning och avbokning
Bokning görs genom mejl till mattias.hjelmberg@rf.se
Vi tillämpar principen först till kvarn.
Av- eller ombokning efter den 1 februari kan göras mot en betalning av 50 procent av priset för de
bokade seminariepassen.
Av- eller ombokning efter den 1 april kan göras mot en betalning av 80 procent av priset för de
bokade seminariepassen.

Hyresavtal
I samband med bokning kommer ett hyresavtal att skickas för undertecknande.

Det här ingår i Ideella trädgården
I seminarielokalen ingår:










Stort tält med som står på trall och rymmer drygt 100 pers.
Ca 100 fällstolar
5 ståbord
4 vanliga rektangulära bord
Ljudanläggning, med 4 handmickar och två myggor, samt ljudtekniker
Handikappanpassad toalett
Handkappanpassad ingång
Hantering av sopor
Gemensam marknadsföring av veckoprogramet för Ideella trägården som sprids via
www.ideellaträdgården.se och sociala medier. Gemensam flagga som riktmärke för lokalen.

Det går att visa bilder och film, men vi rekommenderar inte att göra det då det syns mycket dåligt på
grund av dagsljuset.

Det här ingår inte








Egen marknadsföring
Projektor eller kamera
Hantering av större sopor, tex kartonger med trycksaker
Lägga in seminarier i almedalsprogrammet
Eventuell dryck och fika/mat
Iordningställande av lokalen inför det egna seminariet
Städning efteråt

Frågor
Mattias Hjelmberg, mattias.hjelmberg@rf.se, 08-699 6154.

