
Verksamhetsberättelse LINK 2020/2021
Härmed vill jag och LINK 20/21 avge följande verksamhetsberättelse för perioden från invalet
vintermötet 2020 till och med verksamhetsåret 20/21.

Första halvåret av 2020
Arbetet inför LINK 2020 börjades vid vintermötet 2020 genom inval av Projektledare och Vice
projektledare. Under våren 2020 genomfördes rekryteringar för ledningsgruppen respektive
kommittén. Vi fick ihop ett riktigt taggat gäng på 29 personer som var redo för LINK 2020. Efter
inval av kommittén fick grupperna lära känna varandra och komma igång med sina uppdrag, vi
hade stormöte för koordinera våra idéer och tankar till en gemensam vision.

Första delen av höstperioden
I början av hösten valde vi att övergå från en planerad fysisk mässa till en hybridlösning, dvs. En
mix av fysiska och digitala event. I samband med det genomfördes två större interna
förändringar, först en omorganisering där två grupper sammanfogades till ett samt införande av
ny arbetsprocess. Under hösten fortsatte LINK att planera inför LINK-dagarna, genomförde en
del PR och rekrytering av värdar. LINK gruppen fortsatte med flera interna events som cykelfest
och flammansittning. I slutet av oktober kom nya uppdateringar om lägessituationen av
pandemin och vi fick växla över från en hybridlösning till en 100% digital LINK-dagarna.



LINK-dagarna
I november rivstarades LINK-dagarna med en upplevelserik stream kallat LINK Goes Online.
Under LINK-dagarna hade vi kontaktsamtal, lunchföreläsningar, ett kvällsevent samt ett nytt
format kallat Coffee Meetings. Antalet besökare hamnade på runt 1000 samt med ungefär 43
företag. Genomförandet gick överlag väldigt bra.

Efter LINK-dagarna
Efter LINK-dagarna genomfördes en del reflektioner och utvärderingar av LINK-dagarna samt
ett mindre tackevent. Något sista som kan noteras är att det skedde väldigt många
budgetändringar under året med tanke på situationen vilket ledde till osäkerhet för resultatet.
Men vi hade god diskussion med styrelserna, hade bra upplägg internt och nådde ett bra resultat
i slutändan. Med det vill vi tacka för oss och ser fram emot LINK 2021!
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