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EUROPEAN FORUM
- Gothenburg 2016

”Richness in Diversity”

RAPPORT:



BAKGRUND
Vid 2014 års European Forum konferens i Tallinn ansökte EKHO Sweden och Göteborg om att få 
arrangera European Forum 2016. 2016 års konferens var tredje konferensen som hållits i Sverige av 
EKHO. 1993 hölls den i skånska Höör och 2004 i Stockholm. Denna gång var det Göteborgs tur. 
Temat för konferensen blev Richness in Diversity (Mångfaldens rikedom). 

FÖRARBETE/PLANERING
Sedan beskedet 2014 har EKHO Göteborg och Riksförbundet EKHO jobbat aktivt med planering 
av konferensen. Redan i ett tidigt skede bildades en planeringsgrupp bestående av representanter 
för Riksförbundet och EKHO Göteborg. Planeringsgruppen har träffats regelbundet sedan juni 
2015 för att få alla detaljer kring konferensen på plats. Ett arbete som följt en tydlig tidsplan. 
Planeringsarbetet gick bra men det visade sig ganska snabbt att organisationen är sårbar då den i stor 
utsträckning består av ideella krafter. Utöver kontakterna med European Forums styrelse sökte också 
EKHO samverkan med Studieförbundet Sensus. Senare i processen har fler samverkanspartners 
knutits till konferensen. 

För att stärka upp organisationen beslutades att söka pengar från Göteborgs stad för att kunna 
anställa resurser för konferensen, både inom administration och ekonomi. Riksförbundet tillsköt 
pengar och då Göteborgs stad beviljade anslag kunde en konferenskoordinator anställas på ca 40 
procent och senare också en ekonomiassistent på ca 20 procent. Tillsammans med EKHO Göteborgs 
ordinarie personal har dessa sedan varit grunden i det operativa planeringsarbetet tillsammans med 
ledningsgruppen för konferensen. Anmälningsförfarandet har skötts av Sensus och den ekonomiska 
delen av EKHO själva. Önskvärt hade varit att dessa synkats ytterligare, då det visade sig svårt att 
hålla samman helheten när information spreds ut bland flera olika personer. Det hela rätade dock 
upp sig efterhand, även om det kanske tog längre tid än vad som hade varit nödvändigt med en 
bättre samordning.

Utöver de anställda har ett stort antal ideella lagt mycket tid och energi på att göra en så bra 
konferens som möjligt. Utan de ideella krafterna som jobbat hårt hade det aldrig gått att genomföra 
konferensen. I planeringsarbetet har mycket av arbetet skett i arbetsgrupper med följande fokus:
Ledningsgrupp med fokus på att hålla ihop organisationen och att ta beslut. Denna leddes av 
Riksförbundets ordförande och EKHO Göteborgs ordförande och bestod också av anställda och 
förtroendevalda inom EKHO. 
Gudstjänstgruppens uppgift har varit att arbeta fram konferensens gudstjänster och andaktsliv. 
Dels den stora regnbågsmässan i Göteborgs domkyrka, men också öppningsceremonin och 



morgonandakterna i Mariakyrkan. 
Workshopsgruppen har planerat de 24 workshops som hölls under konferensen. Gruppen har 
anlitat workshopshållare, organiserat och planerat för dessa. 
Festgruppen har planerat den festkväll som hölls i Carl Johans församlingshem. I planeringen har 
ingått lokaler, mat, dryck, underhållning, logistik och dekoration.
Kommunikationsgruppen har producerat det tryckta material som använts under konferensen i 
form av programfoldrar och agendor. 

Konferensen har skett som ett samarbete mellan European Forum, Riksförbundet EKHO 
(EKHO Sweden) och EKHO Göteborg med stöd av Studieförbundet Sensus. Projektet har också 
haft finansiellt och/eller arbetsmässigt stöd från Göteborgs stift, Svenska kyrkan i Göteborg, 
Domkyrkoförsamlingen i Göteborg, Lundby församling, m fl.



GENOMFÖRANDE
Under Kristi himmelsfärdshelgen 3-8 maj 2016 samlades European Forums medlemsorganisationer 
till konferens och årsmötesförhandlingar i Göteborg på temat Rikedomens mångfald. 115 personer 
från 20 europeiska länder var representerade. Konferensen hölls på Scandic Crown hotell och i 
centrala Göteborg. 

Under hela konferensen fanns en öppen mötesbyrå bemannad under stora delar av dygnet. I 
mötesbyrån kunde deltagarna få svar på alla tänkbara frågor rörande program, praktiska detaljer osv. 

Utan ideella krafter i det operativa arbetet under konferensen hade den aldrig varit möjlig att 
genomföra. Volontärer var aktiva i olika uppgifter såsom mötesbyrå, festfixare, gudstjänstvärdar osv. 
under hela konferensen. Ledningen av konferensen sköttes av ledningsgruppen med riksförbundets 
och Göteborgs ordförande tillsammans med anställda och ideella under dygnets alla timmar i nära 
en veckas tid.

FÖRKONFERENS
Som start på konferensen hölls förkonferenser där särskilda intressen för en viss grupp kunde 
belysas. Den katolska förkonferensen startade redan tisdagen den 3 maj och samlade ca 20 personer 
under ledning av Michael Brinkschroeder. Under onsdag eftermiddag startade sedan förkonferenser 
utifrån kön och könsidentitet; män, kvinnor och trans. Varje förkonferens hade sitt egna program 
och sina egna konferensledare; männens konferens leddes av Frode Kinderdal och Joakim Berlin, 
kvinnornas av Tatjana Lehatkova och transpersonernas av Shanon Ferguson.



HUVUDKONFERENS
Under torsdag eftermiddag tog huvudkonferensen vid och ytterligare deltagare anslöt sig till 
konferensen. Denna startade med öppningsceremonin på Scandic Crown under ledning av 
konferenciéerna Cissi Glittvik och David Oest. Under öppningsceremonin talade Göteborgs 
biskop Per Eckerdal, skolkyrkopräst Birgitta Westlin, Equmeniapastor Cissi Glittvik, EKHO:s 
förbundsordförande Erik Andersson och European Forum-ledamoten och tidigare EKHO 
Göteborgs ordförande Linda Ivarsson. Konferensens officiella låt Happy and Proud skriven av 
David Oest premiärframfördes. Öppningsceremonin avslutades med middag för deltagare och 
inbjudna gäster. Efter middagen fanns möjlighet för medlemsorganisationerna i European Forum 
att visa upp sina respektive verksamheter under programpunkten Marketplace. Under denna punkt 
fanns också möjlighet till mingel och gemenskap. 
Fredagen präglades av workshops under stora delar av dagen. 24 workshops med olika teman och 
olika workshopshållare genomfördes, med både svensk och internationell prägel. Men några få 
undantag hölls alla workshops enligt planen och med gott resultat. 
Senare på eftermiddag hölls den årliga föreläsningen till minne av Brenda Harrison. 
Som ett välkomnande från Göteborgs stad hölls mingel i Dicksonska palatset. Värd för denna 
festlighet var kommunalrådet Mariya Voyvodova (S) som höll tal och välkomnade konferensens 
deltagare till Göteborg. Spontan allsång med levande musik utbröt som höll i under hela kvällen.

Lördagen bjöd på årsmötesförhandlingar för European Forum under stora delar av dagen. Under 
eftermiddagen fanns möjlighet att utforska Göteborg för att sedan samlas igen för Regnbågsmässa 
i Göteborgs domkyrka. I mässan deltog ett stort antal personer med både textläsning, delande, 
predikan, sång och musik. Mässan var öppen för allmänheten och lockade åtskilliga besökare utöver 
konferensdeltagarna. Efter mässan bjöds in till konferensens festkväll i Carl Johans församlingshem. 
Där bjöds på middag, underhållning och dans. En lyckad fest som höll på in på småtimmarna. 

Söndagen avslutade konferensen med den avslutande ceremonin som hölls på hotellet. En stund 
av gemenskap, tal av European Forums båda ordförande, delande av berättelser, musik och allsång. 





GUDSTJÄNSTER/ANDAKTER
Under hela konferensen hölls det morgonandakt i Mariakyrkan. Denna arrangerades mycket 
väl av gudstjänstgruppen. Varje morgon leddes andakten av en präst/pastor som också höll 
reflektion. Vi sjöng psalmer och sånger ackompanjerade av levande musik. Gudstjänstlivets final 
var under Regnbågsmässan i Göteborgs domkyrka med musik av Queerkestern, sång, predikan av 
prästen Ann-Christine Ruuth och delande av barn och vuxna kring konferensens tema. Ett stort 
förberedelsearbete hade lagts ner för att förbereda både andakter och gudstjänster. Ideella krafter 
har också lagt ner mycket tid på att producera agendor inför gudstjänstlivet. 

LOKALER & BOENDE
Konferensen hölls på Hotell Scandic Crown precis intill centralstationen. Lokalerna var väl anpassade 
för konferensens behov. Ett stort plus var att boende, möteslokaler och större samlingslokaler var 
samlade på en plats. Dess läge i staden var också en stor fördel. Hotellet genomgick en renovering 
vilket gjorde det något rörigt i vissa delar av hotellet. Vad gäller boende fanns vissa problem i 
rumsfördelning som efter mycket arbete löstes på plats. Vi är tacksamma för det stöd vi fått från 
Scandic Hotell i all planering och i det praktiska arbetet under konferensen.



MAT
De ordinarie måltiderna under konferensen serverades i hotellets matsal. En varierad buffé vilket 
gladde de flesta. Under festkvällen togs catering in bestående av vegetarisk mat vilket fungerade väl. 
Även porslin och glas hyrdes för att underlätta efterarbetet. 

KOMMUNIKATION OCH INFORMATION
Den interna kommunikationen i Sverige har fungerat väl inför och under konferensen. 
Kommunikationsvägarna med European Forum, både vad gäller styrelse och anställd personal 
har i vissa delar varit bristfällig och otydlig. EKHO har haft stora problem med mailhantering 
i anmälningsfasen vilket föranlett viss irritation. Detta löste sig senare och fungerade sedan väl. 
Inför konferensen togs ett programhäfte fram med all information som kunde tänkas behövas för 
deltagarna. Detta skickades ut något sent till deltagarna. Responsen har annars varit att det innehållit 
den information som eftersökts. Det informativa häftet gjorde också att väldigt lite information 
behövde ges under själva konferensen vilket gav innehållet mer utrymme. 
Intresset från media har varit relativt lugnt. Responsen från de pressmeddelanden som skickats inför 
och under konferensen har kommit främst från kyrklig media. 

EFTERARBETE
Efter konferensen har arbetet bestått i att reda ut all ekonomi kring deltagaravgifter, banköverföringar 
från andra länder, fakturor, bokföring och redovisning osv. Detta arbete har tagit mycket tid i 
anspråk och har skötts helt och hållet ideellt. Utöver detta har efterarbetet bestått i intern och extern 
utvärdering och visad uppskattning till ideella och anställda. 

UTVÄRDERING
En extern utvärdering har gjorts via Sensus och visar överlag på väldigt positiva reaktioner från 
deltagarna. Se bifogas utvärdering.

ERFARENHETER 
En väl genomförd konferens med relativt få operativa personer. 
Ett ideellt engagemang är mycket värdefullt.
Att anställda resurser är värdefullt.
Framförhållning är nyckel till nöjda deltagare.





UTMANINGAR
Att göra European Forum-konferenserna relevanta för både nya och gamla deltagare. 
Att representationen av unga är väldigt låg inom European Forum. 
Att kontakten mellan värdlandet och European Forum bör blir tydligare och bättre.
Att uppdraget från European Forum bör formuleras tydligare.
Att den lokala prägeln bör stärkas för att ge sammanhanget . 

EKONOMI
Ekonomiska bidrag specifikt för konferensen har sökts och beviljats från Göteborgs stad, 
Rättighetskommittén i Västra Götaland, Göteborgs Stift, Svenska kyrkan i Göteborg och Kjell-
Gunnars stiftelse. Deltagarna själva har också betalat deltagaravgifter, och European Forum har 
finansierat konferensdeltagandet för personer inom styrelse och exempelvis mentorskapsprogrammet. 
Riksförbundet EKHO har också skjutit till medel ur ordinarie budget och av eget kapital.

Totalt har deltagaravgifter och bidrag stått för ungefär lika stor andel av budgeten vardera. 
Sammanlagt landade omsättningen för hela konferensen på 677 459 kr. Detta ligger nära den 
budget som lades långt innan beslut om olika bidrag fattats, och vi är glada och stolta över att ha 
kunnat hålla i kostnaderna på ett ansvarsfullt sätt och ändå lyckas åstadkomma en konferens med 
hög nivå och rikligt innehåll. Det har varit möjligt genom ständig uppföljning av det ekonomiska 
läget.

Utöver konferens-ekonomin bör även nämnas att EKHO Göteborgs ordinarie anställda under 
våren 2016 lagt en stor andel av sin ordinarie arbetstid på planering av konferensen, och även i 
mindre utsträckning under hela 2015. Detta ingår inte i redovisningen för konferensen, men det 
är viktigt att framhålla att det finns större kostnader knutna till konferensen som inte syns här. För 
detaljer kring ekonomin, vänligen se separat ekonomisk sammanställning.
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