
 
 

Månadsmöte den 7 april 2021, kl. 18.00 –  
PerfectEvent - ”Around the World – En lagtävling i kreativitet och 

uppfinningsrikedom” 
 
Närvarande deltagare via Teams och Zoom: Se bifogad förteckning.  
 
Denna gång välkomnas vi till en aktivitet i regi av PerfectEvent. Ordförande Michael Adams hälsar 
alla välkomna och lämnar över ordet till eventvärd Camilla Strömberg från PerfectEvent. Företaget 
har funnits i 6 år med start i Stockholm men numera även med tre 
medarbetare i Malmö. Arrangerar paketerade, skräddarsydda eller 
digitala event men arbetar även med traditionella konferenser.  
Arrangemangen hålls från både små grupper till stora sällskap. Det 
finns alltid en värd på plats så att även den som bokar kan delta i 
aktiviteterna. Det senaste året har, av förklarliga skäl, de digitala 
eventen ökat. Inför de digitala eventen finns möjlighet att skicka 
ut ”The Perfect Box” vars innehåll är anpassat efter tillfälle, behov eller 
säsong. Och inför denna aktivitet har de medlemmar som anmält sig fått 
ett litet smakprov. Detta var vad undertecknad fick i sin box :-).  
 
 
Efter presentation och avstämning av närvarande deltagare så byter vi från digitala mötesrummet i 
Teams till ett annat i Zoom där vi ska genomföra aktiviteten Around the World.  
Inför aktiviteten har särskilda instruktioner skickats ut om att bland annat ladda ner appen Mobile 
Adventures till mobiltelefonen. 
Våra eventvärdar går översiktligt igenom hur appen fungerar och därefter delas vi in i olika grupper 
för att ta oss an de utmaningar som finns i de 30 olika destinationer som vi har att välja mellan under 
en begränsad tid.  
Vi gör allt ifrån att svara på frågor om de länder vi ”åker” till till att spela in filmer där en sushibit 
skickas mellan lagmedlemmarna och tar bilder på när laget har gjort snygga slipsar av tidningar. För 
varje avklarad uppgift ges laget poäng som räknas samman när spelet är över och naturligtvis 
presenteras kvällens vinnare:   

 
 
 
 
 
Ordföranden avslutar mötet med att tacka dagens 
eventvärdar och de närvarande medlemmarna för en 
mycket rolig, lärorik och inspirerande aktivitet.   
 
 
Vid noteringarna 
Kristina Sjöö 
sekreterare 
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Närvarande medlemmar:
Namn Företag
Anne Arvidsson Region Skåne
Anneli Larsson Region Skåne
Cecilia Schiött Treano
Cecilia White Berendsen Textil AB
Eva Borg Alfa Laval Corporate AB
Helène Sjöström Tetra Pak Technical Service AB
Ingela Jönhede E.ON Energidistribution AB
Ingela Sterckx E.ON Energidistribution AB
Kerstin Thunström Sveland
Karin Senneby Sandvik
Kristina Sjöö Malmö stad
Lisbeth Klingborg Tetra Pak Packaging Solutions AB
Maj Schwerin E.ON Energidistribution AB
Maria Johansson Skanska Sverige AB
Maria Wiberg
Marie-Louise Strömberg Orkla Foods Sverige
Marita Andersson Orkla Foods Sverige
Michael Adams
Petra Montan Axis Communications AB
Föredragande: 
Camilla Strömberg Perfect Event
Gäster:
Inga vid detta tillfälle
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