Ansökan medarrangör StudBO21
Om StudBO21
StudBO-konferenserna är branschens stora samlingsplats för inspiration, kunskap och nätverk. Konferenserna äger
rum vartannat år och StudBO21 är planerad till hösten 2021. StudBO21 kommer arrangeras tillsammans med oss
på branschorganisationen Studentbostadsföretagen. Läs mer om StudBO och arrangörskapet i den bifogade
konceptbeskrivningen på nästa sida.

Ansökan
I ansökan till att bli medarrangör till StudBO21 vill vi att ni besvarar nedanstående tre frågor. Utgå gärna från
konceptbeskrivningen.
¡

Varför ska StudBO21 arrangeras på er ort?

¡

Vad i er organisation gör er till bra medarrangörer till StudBO21 och hur kommer ni organisera det praktiska
genomförandet av konferensen?

¡

Beskriv era tankar och idéer för att göra StudBO21 till en relevant och inspirerande konferens.
(Till exempel, ämne, tema, format. Här behöver ni inte vara detaljerade även om exempel är bra, men främst
söker vi en generell riktning för tankar och idéer.)

Praktiska krav
¡ Ansökan kommer från och avser ett eller flera av Studentbostadsföretagens medlemsföretag
¡

Ansökan är väl förankrad i företaget och undertecknad av behörig firmatecknare

¡

Ansökan skickas in skriftligt till info@studentbostadsforetagen.se

¡

Sista ansökningsdag är 31 mars 2019.

Presentation
¡

En presentation av ansökan görs 26 april inför styrelsen i Uppsala i samband med Studentbostadsföretagen
föreningsstämma och Nöjd Studbo-dag.

Beslut
Beslut om medarrangör till StudBO21 tas av Studentbostadsföretagens styrelse. Hänsyn tas till de sökande
medlemsföretagens förmåga att genomföra och utveckla StudBO-konceptet till en intressant och relevant konferens
som gynnar branschen på bästa sätt. Fokus läggs vid idéer, innehåll och format såväl som praktisk förmåga att
genomföra en större konferens.
Efter sista ansökningsdag 31 mars 2019 kommer en öppen process inledas genom dialog med de sökande
medlemsföretagen. Slutlig medarrangör utses under 2019.

Kontakt
Ni är välkomna att kontakta oss om ni har frågor om StudBO och ansökan. Vi hjälper gärna till med att bolla idéer,
förtydliga kriterier, ge feedback etc.
E-post: ida@studentbostadsforetagen.se
Telefon: 031 – 780 45 73

1

Konceptbeskrivning StudBO
Arrangörskap
Studentbostadsföretagen äger konceptet StudBO och arrangerar StudBO tillsammans med ett eller flera
medlemsföretag. Innehåll, program och format utformas i en styrgrupp tillsammans med Studentbostadsföretagen
och består av både nationella och lokala programpunkter. För att vara med och arrangera StudBO krävs ett
fullvärdigt medlemskap i Studentbostadsföretagen. Det ska finnas en ambition att anordna en aktuell, engagerande
och inspirerande konferens för studentbostadsbranschens alla aktörer.

Syftet med StudBO
¡

Inspirera och ge idéer för utveckling av studentbostadsverksamhet, både för branschen och enskilda individer.

¡

Vara den självklara mötesplatsen för studentbostadsbranschen.

¡

Sammanföra studentbostadsbranschen med organisationer, företag och personer från relaterade branscher i
syfte att öka och utbyta kunskap, nätverk och erfarenheter.

Målgrupp
Målgruppen är tudelad, dels personer verksamma inom studentbostadsbranschen och dels personer som på ett
eller annat sätt berörs av studentbostäder (lärosäten, leverantörer, politiker, studenter etc.)

Program och innehåll
Programmet ska vara intressant, relevant och nytänkande för aktörer inom och i närhet till
studentbostadsbranschen. Programmet kan ha ett tema som ger konferensen en specifik prägel, utan att förlora
den bredd och mångfald som lockar en stor publik. Varje StudBO ska på ett eller annat sätt beröra följande:
¡

Den lokala studentbostadsmarknaden (presentation av lokal marknad, samarbeten etc.)

¡

Studiebesök

¡

Marknad, kund och omvärldsbevakning

¡

Politik (debatt eller diskussion på ett nationellt plan, gärna med lokala inslag)

¡

Inspiration till studentbostadsverksamhet (konkreta exempel och strategier för studentbostäder)

Anledningen till att StudBO flyttar på sig och arrangeras av olika medlemsföretag är för att uppmärksamma och
upptäcka den lokala studentbostadsmarknaden. Den lokala prägeln är därför viktig, både vad gäller innehåll och
genomförande.

Styrgrupp och ansvarsfördelning
Varje konferens planeras av en styrgrupp där medarrangör/er och Studentbostadsföretagen ingår. Styrgruppen tar
fram inriktning, innehåll och utformning av konferensen. Medarrangören/erna har det övergripande ansvaret för
konferensen och dess praktiska genomförande.

Licens?
En licensavgift för att anordna StudBO21 på 40 000 kronor tillfaller Studentbostadsföretagen. I den licensen ingår
tillgång till StudBO:s varumärke samt arbete och support från Studentbostadsföretagen genom deltagande i
styrgruppen och nyttjande av dess kommunikationskanaler samt kontaktlistor.
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