VÄLKOMMEN TILL

VÄSTSVENSKA
EU-KONFERENSEN 2016
Äntligen är det dags för årets västsvenska EU-konferens som går av stapeln den 1–2 september på
Tylösand i Halmstad! Värd är Halmstads kommun tillsammans med Region Halland.
Övriga arrangörer är Region Värmland och Västra Götalandsregionen.

Årets tema: Energi och klimat
HUR KAN LOKAL OCH REGIONAL NIVÅ BIDRA TILL EN HÅLLBAR UTVECKLING I EU?
Under två intressanta halvdagar har du möjlighet att nätverka, diskutera
och få den senaste informationen om EU:s möjligheter och utmaningar. Medverkar gör framstående huvudtalare som Maria Wetterstrand, fristående grön debattör, Birgitta Ohlsson, fd. EU-minister,
Pierre Schellekens, vice kabinettschef för
klimatkommissionär Cañete och Katarina
Areskoug Mascarenhas, chef för EU-kommissionens representation i Sverige.
Utöver detta får du lyssna på flera intressanta
panelsamtal med Europaparlamentariker, regionala representanter, experter och journalister. Flera programkontor kommer att
finnas på plats för att hålla workshops och diskutera möjligheterna i sina
program.

Huvudtalare är Maria Wetterstrand • Birgitta Ohlsson • Pierre Schellekens

Vilka vänder sig konferensen till?
Konferensen vänder sig till dig som är förtroendevald, tjänsteperson inom kommun, landsting eller
region, företräder en intresseorganisation, akademi eller är företagare samt är intresserad av aktuella
möjligheter inom temat klimat och energi men även för dig som har ett allmänt EU-intresse. Även de
som verkar utanför Västsverige är varmt välkomna att delta på konferensen.

☞

Vill du ställa ut kostnadsfritt?
Är din organisation/ditt företag intresserad av att ställa ut kontakta Lovisa Aldrin,
Europa Direkt Halland för mer information. E-post: europadirekt@halmstad.se
Anmälan:

Sista anmälningsdag: 1 augusti 2016, därefter släpps alla rum.
Kostnad:
Konferenskostnad: 1350 kr/person
Boende:
Logi på Hotel Tylösand:
Du bokar och betalar direkt till Hotel Tylösand på e-post bokning@tylosand.se eller tel. 035-30 505.
Uppge koden EU-möte så får du rabatterat pris. OBS. Begränsat antal rum, först till kvarn!
Enkelrum: 1515kr/person
Dubbelrum: 1015kr/person
Logi på Grand Hotel:
Du bokar och betalar direkt till Grand Hotel på e-post info@grandhotel.nu eller tfn 035-280 81 00.
Uppge koden EU-möte så får du rabatterat pris. Kostnadsfri busstransport från Grand Hotel till Hotel
Tylösand under båda konferensdagarna ingår.
Enkelrum: 1064kr/person
Dubbelrum: 633kr/person
Alla konferensdeltagare har tillgång till Tylösands SPA-avdelning.

