
 
 

Månadsmöte den 6 april 2022, kl. 18.00 – ca 21.00 
Besök Clarion Hotell Sea U i Helsingborg 

 
Närvarande deltagare: Se bifogad deltagarförteckning.  
 
Detta möte var lite extra spännande då vi för första 
gången skulle träffa Helsingborgs sekreterarförening. 
Samling i receptionen på Clarion Hotell Sea U –
Helsingborgs senaste hotell som invigdes 2021 mitt 
under pandemin.  
 
Vi tas emot och hälsas varmt välkomna av Elin 
Andréasson, director of inhouse sales och sales 
manager Max Östberg.    
 
 

Vi börjar vår rundvandring i hotellets konferensdel och vi går först 
till den största möteslokalen som kan ta 750 personer i biosittning 
och cirka 400 personer i en runda-bordssittning. Det finns även en 
läktare som antingen kan användas till just det eller kan möbleras 
om i det fall fler bord behövs för till exempel en middag.   
 
Det finns totalt 20 lokaler för konferenser och möten på hotellet och 
alla har namn efter hav på olika språk. Undertecknad kände spontant 
sig extra väl hemma här med tanke på mitt efternamn :-). 
 
Det finns även 
möjlighet att använda 
mötesrummen till 
privata middagar och 

då även få tillgång till bar i lokalen. Samtliga lokaler, 
utom den allra största, har fönster och företrädesvis 
havsutsikt. 
Under rundvandringen uppstod flera spontana samtal 
mellan de båda föreningarnas medlemmar.  
 
Vi informeras även om att hotellet kommer att vara navet i samband med att staden arrangerar H22 – 
se bifogad länk nedan.  
H22 är en internationell stadsmässa som håller på mellan den 30 maj till den 3 juli och här finns 
många intressanta aktiviteter att ta del av.  
 
https://www.h22cityexpo.se 
 

https://www.bing.com/search?q=h22+city+expo&cvid=e0ab0b8a872a4a00a498f16c6d903c3c&aqs=edge.2.69i57j0l8.5366j0j1&pglt=41&FORM=ANNAB1&PC=U531
https://www.bing.com/search?q=h22+city+expo&cvid=e0ab0b8a872a4a00a498f16c6d903c3c&aqs=edge.2.69i57j0l8.5366j0j1&pglt=41&FORM=ANNAB1&PC=U531


 
 

  
Efter visningen sätter vi oss ner och njuter av en bit mat med 
valfri dryck.  
Vår ordförande Michael Adams berättar kort om vår 
förening som är Sveriges näst äldsta sekreterarförening och 
att vi nu har 35 medlemmar samt presenterar vilka som just 
nu sitter i styrelsen.  
Därefter tar CS Helsingborgs ordförande, Mariana Pihl över 
och berättar om föreningen som startade 1985 och som i 
dagsläget har 35 medlemmar.  

De träffas 1 gång per månad, men ingen bestämd dag och som avslutning presenteras nuvarande 
styrelse. Samtliga medlemmar har, som det ser ut nu, sin arbetsplats i Helsingborg, men det är inget 
krav.   
Ordföringarna konstaterar att vi ser fram emot att utöka samarbetet mellan föreningarna och vi 
hoppas kunna göra något annat trevligt tillsammans framöver.  
 
Båda ordföringarna tackar därefter Elin och Max för den eminenta 
visningen av hotellet med dels ett bevis från CS Skåne om bidrag till 
Rädda Barnen för att stötta Ukraina och en blomma från CS 
Helsingborg.  
 
Visning av hotellrum får därefter de som är intresserade av att se 
dessa.  
 
 
Vid noteringarna 
 
Kristina Sjöö 



Deltagarförteckning - Månadsmöte den 6 april Sea U Helsingborg

Närvarande medlemmar:
Namn Företag
Annika Skantz Malmö stad
Helène Sjöström Tetra Pak Technical Service AB
Ingela Jönhede E.ON Energidistribution AB
Ingela Sterckx Trelleborgs lasarett
Josefine Härngren Folktandvården Skåne AB
Kristina Sjöö Malmö stad
Linda Pettersson E.ON Sverige AB
Lisbeth Klingborg Tetra Pak Packaging Solutions AB
Maj Schwerin E.ON Energidistribution AB
Marita Andersson Orkla Foods Sverige
Michael Adams Höörs Gästgiveri
Petra Montán Axis Communications AB
Värdar:
Elin Andréasson Sea U
Max Östberg Sea U
Gäster:
Birgitta Johansson Verisure
Malin Pilo Landskrona Energi AB
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