
	

	

Göteborg den 1 juli 2019  

Vi behöver er hjälp på Donsö den 2 september!  

Den 3-4 september äger Donsö Shipping Meet, den största sjöfartsmässan i Sverige, 
rum på Donsö. Mässan äger rum vartannat år och lockar nära 2.000 personer till 
Donsö under två dagar.  

För att öka intresset för sjöfartsbranschen, yrkena och utbildningarna öppnar 
arrangörerna på Donsö tillsammans med Transportföretagen upp för att ungdomar 
och deras lärare samt studie- och yrkesvägledare får besöka Donsö den 2 
september, för ett unikt studiebesök. Inbjudan har gått till elever i åk 8-9 i 
grundskolan och åk 2-3 i gymnasiet (TE/NA/EK/SA). Flera nya, miljövänliga 
tankfartyg kommer att ligga till kaj, i det stora tältet i hamnen kommer det finnas 
pröva-på-aktiviteter, tävlingar, utställare från branschen m.m. m.m.  

Intresset från både skolor och studie- och yrkesvägledare är stort och vi har redan 
fått in strax över 1.600 anmälningar. Vi hoppas på att ta emot ca 2.500-3.000 elever 
och lärare, vilket innebär en omfattande logistik. Vi kommer att behöva en stor 
mängd ”lotsar” vars uppgift blir att ta hand om en grupp elever och lotsa dem runt till 
de olika aktiviteterna och svara på de frågor de kan ha. Vilka personer finns i ditt 
rederi som kan agera lots?  

I det stora tältet på hamnplanen kommer det att finnas möjlighet att ställa ut och visa 
upp er verksamhet/rederi. Deltagandet är gratis.  

Vad kan man som rederi hjälpa till med?  

• Delta som lots den 2 september kl. 8-17, alternativt 8-13 eller kl. 12-17. 
Vänligen ange vilka tider du/ni kan.  

• Det krävs ingen förkunskap för att vara lots och lotsarna kommer i god tid 
innan få ett program att följa 

• Varje lots kommer att ta hand om mellan 15-18 personer.   
• Lotsen får sedan delta under dagen och träffa framtida potentiella anställda.  
• Lunch och fika ingår.   

Mässan:   

• Kostnadsfritt ställa ut i tältet för att träffa studenter och framtida medarbetare 
och bidra till sjöfartens rekryterings- och kompetensförsörjning.  

• Önskar ni använda samma material som för Donsö Shipping Meet, anger ni 
detta så ordnar DFS med logistiken.   

• Det kommer inte att finnas monterväggar i tältet på kajen.   



	

	

• Ståbord kommer att finnas på plats.   
• Lunch och fika ingår för samtliga som deltar. Max 5 personer per företag. 

Vi kommer även ta hjälp av studenter från de båda sjöfartshögskolorna, Chalmers 
och Linné- universitetet samt gymnasieelever från Lindholmens Tekniska Högskola 
och Öckerö Seglande Gymnasium.   

Vi behöver alla hjälpas åt för öka intresset för vår fantastiska sjöfartsbransch och det 
är vår för- hoppning - att denna unika möjlighet att samla, hela sjöfartsbranschen och 
kommande generation arbetstagare, på Donsö den 2 september - kommer att visa att 
sjöfarten är en framtidsbransch för alla.  
 
Anmälan: Anmäl ert deltagande senast den 20 juli via mail. Meddela antalet lotsar 
ni kan ställa upp med, samt ert deltagande som utställare i tältet.  

Projektansvarig för denna dag är Lisa Johansson. Eventuella frågor besvaras av Lisa 
antingen via mail eller mobil. E-post: lisa@satsapasjofart.se eller mobil: 0708-92 48 
38.  

Visst syns vi på Donsö den 2 september?  

Välkomna! 


