
ARRANGERA KONGRESS 2021

Är det ditt distrikts tur att anordna kongressen? 
Kongressen är LUF:s högsta beslutande organ och evenemanget pågår under fyra 
dagar, mellan 29:e juli och 1:a augusti. En fördel med att arrangera kongressen är att 
man får rabatter på deltagaravgiften, att man får en chans att presentera sitt distrikt 
och lära känna en massa deltagare som besöker er. För att anordna kongressen skickar 
ni en ansökan till förbundet där ni redogör för följande: 

Varför just i ert distrikt?  
Allmän motivering till varför just ni bör arrangera kongressen. 

Lokal 
Vet du en perfekt lokal som går att använda? Beskriv den för ändamålet föreslagna 
lokalen, bifoga gärna bilder eller länk till en hemsida. 

Tänk på att:  
Se till att ni vet att skolan och/eller lokalen i fråga går att hyra dessa dagar. Ni bör 
alltså fråga dem innan ansökan skickas in. Boendet ska vara på samma plats eller i 
nära anslutning till dessa lokaler. Alla lokaler kommer kunna behöva användas hela 
tiden (eventuellt även nattetid!). 

Mat 
Beskriv matalternativ under utbildningen, såsom firmor och cateringalternativ som 
kan leverera mat till och från lokalerna. Vi har köpt in mat från firma som kan leverera 
det till kök eller matplatser, som också ska finns tillgängliga i anslutning till lokalerna. 

Tänk på att:  
Våra bästa erfarenheter av mat under evenemang är när skolans kök kan vara öppet 
i anslutning till evenemanget med personal och matleveranser. Fråga detta vid 
förfrågan till lokalen. Är catering det enda alternativet? Kommer vi i så fall ha tillgång 
till skolans/kökets disk och servis?  

Utgifter  
En lättöverskådlig sammanfattning av de utgifter som kan beräknas, till exempel hyra 
av lokaler och matkostnader. Är det möjligt får ni gärna redovisa en uppskattad 
slutkostnad. 



ARRANGERA KONGRESS 2021

Tänk på att:  
Kostnaden för ert förslag handlar om allt ifrån lokalerna till maten, men också 
restiden, resvägen och priset för denna. Kringkostnader uppkommer ofta och det bör 
därför lämnas utrymme i budgeten på ungefär 10 %. 

Resvägar 
Ligger ditt distrikt i mitten av Sverige eller finns det jättebra kommunikationer? Vi 
brukar ha koll på lokaltrafiken, men skriv gärna några ord om resvägarna till 
kongressen. 

Tänk på att:  
Ju färre byten en resväg erbjuder desto bekvämare och bättre. Och vissa kommer alltid 
ha långt att åka! Är det lätt att hitta? 

Förbundets budget 
Kostnaden för hela kongressen får inte överskrida 370 000 SEK, inklusive resor. En 
dyrare kongress leder till högre ombuds- och åhöraravgifter och bör därför undvikas. 

Övrig info: 
Antal deltagare: ca 150 personer +/- 50 
Datum: 29:e juli till 1:a augusti 

Ansökan skickas till christian@romb.luf.se och ska vara förbundet tillhanda senast den 
1:a maj men skicka gärna in er ansökan innan.  

Har du frågor går det bra att kontakta Christian, på mejl eller telefon 0763914747. 

Vänliga hälsningar 
Christian Brundu, Förbundssekreterare 
Liberala ungdomsförbundet! 


