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Praktisk information 
 

Medverkan  
Konferensen är öppen för alla medlemsförbund och inriktas på kollegor som är engagerade i 
och ansvarar för avtalsförhandlingar. Vi vill särskilt stimulera medverkan från 
medlemsförbund som organiserar arbetstagare inom kriminalvård och inom barnomsorg. De 
här branscherna kommer att följas upp i projektet av arbetsgrupper och 
bakgrundsutredningar. Deltagare från dessa branscher prioriteras om det blir stor efterfrågan 
på ekonomiskt bistånd (se nedan resor och inkvartering). 
 

Könsbalans  
Vi vill uppmuntra medlemsförbund att hjälpa oss förbättra könsbalansen på detta möte 
genom att nominera kvinnliga ombud. Under senare år har andelen kvinnor på konferensen 
legat omkring 35 % -40 %. Det ligger långt under andelen kvinnliga medlemmar hos EPSU:s 
medlemsförbund (68 %). 
 

Tolkning  
Tolkning har begärts till och från engelska, franska, tyska, tjeckiska, ryska, spanska, svenska 
och bosniska/kroatiska/serbiska/montenegriska. Vi har också bett att deltagare ska få tala, 
men inte lyssna till italienska, portugisiska och norska, men det har ännu inte bekräftats.  
 

Plats och tid  
Konferensen äger rum på International Trade Union House i Auditoriet, 5 Boulevard du Roi 
Albert II, 1210 Bryssel. Registrering fr.o.m. kl. 8:30, konferensen börjar kl. 9:00 tisdag den 10 
januari 2017 och avslutas kl. 15:00 onsdag den 11 januari 2017. 
 

Resor och inkvartering  
EPSU förväntar sig att förbund täcker sina deltagares rese- och uppehållskostnader. 
Ekonomiskt bistånd finns dock för medlemsförbund från Central- och Östeuropa, både inom 
och utanför Europeiska unionen. 
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Medel från Europeiska kommissionen innebär att det finns ekonomiskt bistånd för ett 
begränsat antal deltagare från EU:s medlemsstater i Central- och Östeuropa och 
kandidatländer. Det är upp till medlemsorganisationer i dessa länder att enas om vem som 
ska söka ekonomiskt bistånd. Kontakta gärna sekretariatet om ni har några frågor.  
 
En lista bifogas över hotell som erbjuder EPSU/EFS rabatt.  
 
Resor och inkvartering för deltagare som är berättigade till ekonomiskt bistånd: 
Medlemsförbund i berörda länder (se nedanstående tabell) ombeds samråda och nominera 
deltagare. Bidrag utgår endast till ombud från förbund som uppfyllt sina ekonomiska 
förpliktelser till EPSU i enlighet med punkterna i avsnitt 5 av EPSU:s stadgar.  
 
Medlen gör det möjligt för EPSU att bidra till:  
- Resor för deltagare, upp till 350 euro. Ni ombeds därför utnyttja en APEX- eller 

billigaste biljett. Ersättning utgår mot att biljetter och boardingkort behålls och 
skickas in till EPSU efter konferensen med anspråk om ersättning för utgifter 
(ingen ersättning för taxiresor).  

- Inkvartering för deltagare upp till 140 euro per natt i högst 2 nätter.  
 
Enligt riktlinjerna kommer medel fördelas enligt följande, emellertid med viss flexibilitet ifall 
kvoter för länder inte helt utnyttjas. 
 

Albanien 2 FJR Makedonien 3 

Bulgarien 4 Montenegro 2 

Kroatien 3 Polen 2 

Tjeckien  5 Rumänien 5 

Estland 2 Serbien 4 

Ungern 3 Slovakien 3 

Lettland 2 Slovenien 2 

Litauen 2 Turkiet 4 

 
I de länder där vi kan betala för mer än en person måste ett av två ombud vara kvinna, 
i linje med EPSU:s jämställdhetspolitik. 
 
Ersättning för rese- och inkvarteringskostnader för deltagare från länder utanför EU 
eller som inte är kandidatländer: 
EPSU bidrar med medel upp till 500 € för resor och inkvartering för ett ombud per land. 
Ersättning utgår mot att biljetter och boardingkort behålls och skickas in till EPSU 
efter konferensen med anspråk om ersättning för utgifter (ingen ersättning för 
taxiresor). 

Övrig tolkning  
Vi kanske kan ersätta rese- och inkvarteringskostnader för kollegor som hjälper deltagare 
med tolkning. Kontakta sekretariatet för fler upplysningar. 


