
Inbjudan till Användarmöte 2022 

17-18 november  

Som vi har längtat! Det är med stor glädje som vi återigen skickar ut inbjudan till vårt 
Användarmöte. I år ses vi den 17 – 18 november på ett nybyggt Scandic i Göteborg.  
 
Scandic Göteborg Central ligger intill den nya Hisingsbron över Göta Älv, precis vid 
Centralstationen. Båda dagarnas program samt torsdagskvällens middag kommer att ta 
plats i hotellets lokaler.  
 
Dag 1  - 17 november  
Konferensens första dag inleds med registrering kl. 09.  
På samma sätt som vid tidigare användarmöten kommer funktionsgrupper ges stort 
utrymme under torsdagen. Det här innebär att deltagare som är intresserade av olika 
funktionsområden får möjlighet att delta i tre olika gruppass. Vi kommer bland annat att 
presentera nyheter och tips och tricks i Aveny-programmen. Där ingår Ekonomi, Bokning, 
Grav, Bisättning och myCarta. Även våra samarbetspartner Aveki och Hogia kommer att 
delta.  
 
Planering gällande programmet pågår fortfarande och kommer att publiceras på vår 
hemsida under juni månad.   
 
All personal från Eniac och konsulter från Aveki kommer att vara med på konferensen så 
passa på att ställa alla dina kluriga frågor till våra experter. Vidare kommer även många 
andra utställare finnas på plats.  
 
Under torsdagskvällen bjuds det på middag med underhållning – det här vill ni inte missa!  
 
Dag 2 – 18 november  
Fredagens program består av en halvdag med intressanta föreläsare innan konferensen 
avslutas med lunch kl. 12.  
 
 
Övrig information 
Kostnad och avbokningsvillkor  
All information gällande deltagaravgift och avbokningsvillkor finner ni i bifogad fil 
’Anmälningsvillkor’. Sista anmälningsdag är 15 september men vi är tacksamma om ni 
anmäler er så snart som möjligt för att underlätta planeringen. Antalet deltagare är 
begränsat, vid lediga platser efter sista anmälningsdag kan sen anmälan bli aktuell.  
 
 
 
 



 
Logi  
Vi har förbokat 250 rum natten 16-17 november och 350 rum natten 17-18 november på 
Scandic Göteborg Central. All information gällande pris, bokning och bokningskod finner ni i 
det bifogade dokumentet ’Hotellbokning’.  
Hotellrum behöver bokas senast den 18 september, sedan kommer de reserverade rummen 
bli tillgängliga för allmänheten.  
 
Vid frågor 
Har ni frågor gällande Användarmötet är ni välkomna att kontakta oss via 
anvandarmote@eniac.se  
 
Varmt välkommen!  
 
Obs.! Denna inbjudan är ej personlig. Den är skickad till vissa befattningshavare men gäller 
alla berörda personer vid förvaltningen.  
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