
   
 

   
 

GJUTERIDAGARNA 2023 
 

 
Konferensvillkor 

 
 
Lokal 
Konferensens samtliga aktiviteter äger rum på The Steam Hotel i Västerås.  
 
 
Konferensavgift 
Deltagaravgiften för hela konferensen är 3 995 SEK exkl. moms för medlemmar i 
Svenska Gjuteriföreningen eller Sveriges Gjuteritekniska förening (SGF). 
Deltagaravgiften för icke-medlemmar är 7 000 SEK exkl. moms. Notera boende ej 
ingår i konferensavgiften.  
 
Fakturering och övrig deltagaradministration hanteras av Blick Meetings AB. 
Fakturering genomförs efter den 8 mars, dvs efter att datumet för fri avbokning har 
passerat. 
 
 
Paket – hela konferensen  
I paketet för hela konferensen ingår föredrag enligt programmet, mat under 
konferensen, samt middag. Boende bokas och betalas av deltagaren (enligt 
nedan). 
 
Fakturering hanteras av Blick Meetings AB och kommer att genomföras efter 
sista anmälningsdag.  
 
 
Boende 
Övernattningen ska deltagaren boka själv. Ring till The Steam Hotel på 021-475 99 
00 eller maila till bokning@steamhotel.se och ange bokningskoden ”33762”. Med 
koden kostar enkelrum 1 995 kr/natt exkl.  moms eller del i dubbelrum 1 116 kr/natt 
exkl. moms. Detta pris gäller fram till den 8 mars, därefter gäller hotellets ordinarie 
pris.  
 
Övernattning samt eventuella extra kostnader på hotellet betalar deltagaren för i 
samband med utcheckning. Vid obetalad hotellnota i samband med konferensen 
kommer vi att fakturera deltagaren. Då tillkommer en administrativ avgift på 500 kr 
per deltagare.     
  
 
Utställning 
Gjuteriföreningen välkomnar sina leverantörsmedlemmar att ställa ut på en 
leverantörsmässa i samband med Gjuteridagarna. Varje utställare får 2*2 meter yta i 
The Grand hall, dvs lokalen där konferensen hålls i. Bord, stol och el ingår. För att 
ställa ut måste man anmäla sitt deltagande till Gjuteridagarna. 



   
 

   
 

 
Villkor 
Anmälan är bindande. Kostnadsfri avbokning kan göras fram till den 8 mars. Det går 
under hela perioden att kostnadsfritt flytta över anmälan till någon på samma företag, 
kontakta madeleine.persson@blick.se. 
 
 
SGF välkomnar yngre deltagare  
Sveriges Gjuteritekniska Förening välkomnar medlemmar som är födda 1988 eller 
senare att söka ett stipendium för att subventionerat kunna deltaga på 
Gjuteridagarna 2023. Ansökan skall vara SGF tillhanda senast den 28:e februari och 
mailas till: gjuteritekniska@outlook.com.   
 
 
GDPR 
För att vi ska kunna skicka ut information om evenemanget kommer inlämnade 
kontaktuppgifter att sparas i vårt CRM system, övriga uppgifter kommer att raderas. 
Önskar ni att även kontaktuppgifterna raderas, vänligen kontakta 
madeleine.persson@blick.se. Anmälningsformuläret kommer att raderas senast den 
31 december 2023.  
 
Anmälningar mottages och administreras av Blick Meetings AB. Vissa uppgifter 
kommer att skickas till tredje part exempelvis restaurang.  
 
Fotografering kan komma att förekomma under konferensen. Deltagarlista med namn 
och företag kommer att delas ut.  
 
 
Force Majeure 
Arrangörerna av denna konferens är inte ansvariga för skada som är hänförlig till 
Force Majeure, vari även inräknas om ett föredrag ställs in eller ersätts på grund av 
t.ex. föreläsares sjukdom.  
 
 
Uppförandekod  
Det är viktigt för oss att erbjuda en trygg och inkluderande konferensupplevelse för 
alla. Vi är måna om att deltagare som bidrar till en ökad mångfald känner sig 
välkomna. En viktig förutsättning är att konferensen är fri från trakasserier dvs 
uppträdande som kränker någons värdighet. Den person som utsätts för handlingen 
avgör om den är kränkande eller ej. 
 
Konferensdeltagare som, enligt arrangörens ensidiga bedömning, bryter mot denna 
policy kan avvisas från konferensen utan återbetalning. 


