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Sådan arrangerer du events

Konferencen er et etårigt demokratisk græsrodsinitiativ, der har fokus på europæiske 
borgeres idéer og forslag. Folk fra hele EU kan deltage i debatten om det, der betyder 
noget for dem i vores fælles fremtid. Det kan de gøre ved at melde sig til events 
eller arrangere deres egne events som en del af konferencen. Det foregår på den 
flersprogede digitale platform (https://futureu.europa.eu), som findes på 24 sprog.

Hvem kan arrangere events, og hvilken type?

• Hvem som helst kan arrangere events med relation til konferencen.

• Eventet kan foregå fysisk, online eller som en blanding.

• Eventet skal være deltagerorienteret, inkluderende og fremtidsfokuseret 
og overholde konferencecharteret. Du kan få inspiration til forskellige 
former for events i vores værktøjskasse.



Hvordan kan jeg deltage?

• Du kan søge på et kort over alle registrerede events og derefter udvælge 
og deltage i et af dem, også selv om du ikke er tilmeldt platformen.

• Når du har oprettet en konto, kan du kan arrangere et event, registrere 
det på platformen og også her melde tilbage med idéer og forslag fra 
eventet.

Hvordan registrerer jeg mit event på platformen?

Det er nemt – bare følg disse trin:

• Tilmeld dig selv/din organisation på platformen, hvis du ikke allerede 
har gjort det.

• Udfyld en formular med navn på eventet, eventtype, emne, adresse, 
videokonferencelink, start- og sluttidspunkt og type af registrering. Du kan bruge et 
hvilket som helst af de 24 officielle EU-sprog.

• Læs charteret, og sæt hak i afkrydsningsfeltet for at angive, at du tilslutter dig 
charteret.

• Klik på ”Opret” – så vil dit event komme på listen over events og på kortet.

Du kan arrangere et event enten som enkeltperson eller på vegne af en organisation (en 
forening, en NGO eller andet) ved at angive dens navn, når du registrerer dig.

Hvordan deler jeg resultaterne af mit event?

For at fortælle andre om konklusionerne af eventet, skal du skrive en kort 
rapport og lægge den op på platformen.

Her beder vi dig også poste konkrete idéer, som er blevet foreslået og linke 
til eventet, så de kan bruges som input i de løbende drøftelser. Rapporten 
skal indeholde følgende informationer:

• typen af event

• antallet af deltagere og demografiske baggrund (f.eks. alder og køn)

• de hovedemner, der blev debatteret, og de idéer, der blev foreslået

• de argumenter, der underbygger disse idéer

• den generelle stemning og den forventede opfølgning

Du kan finde yderligere information i ”En trinvis vejledning til begivenhedsarrangører”:

Husk: Det er vigtigt, at du skriver en arrangementsrapport og linker den til idéerne på 
platformen, hvis konferencen skal være effektiv.
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Hvordan får jeg folk til at blive ved med 
at være engagerede?

Efter eventet er det en god idé at opfordre folk til at læse 
arrangementsrapporten på platformen, holde gang i debatten ved at holde 
kontakt via platformen og foreslå nye idéer eller kommentere andres idéer.

Gode råd:

• Benyt vores forskellige vejledninger, som trin for trin hjælper dig med at 
forberede dit event, være vært for det og skrive rapporten om konklusionerne.

• Brug konferencens logo og visuelle materiale, kampagnematerialet og andre 
kommunikationsværktøjer til at fortælle folk om dit event og sprede dit 
budskab.

• Kontakt Europa-Parlamentets Forbindelseskontor, Kommissionens 
repræsentation eller Europe Direct-informationscentret i dit land, hvis du har 
behov for hjælp og vejledning.

Hvad sker der med folks idéer og forslag på platformen?

Se vores infografikker om processen og tidsplanen.




