LLB Expo 2020 är planerad att genomföras om bara elva veckor, den 16-18 november
2020. Vi får frågor från utställarna om huruvida mässan kommer att genomföras eller inte.
Vi förstår att vi får den frågan, eftersom det kräver arbete att ställa ut på mässan och det
behövs tid att planera och genomföra detta arbete.

Vår bedömning är att mässan med största sannolikhet inte kan genomföras i november.
Såvitt vi har förstått är det också BraMässors bedömning. Vi har fått ett förslag från
BraMässor på att flytta LLB Expo till maj 2021. Detta förslag har vi avböjt, av två
anledningar. Dels bedömde vi att den ersättning LLB skulle få är för liten, dels tror vi att
även maj 2021 är en illa vald tidpunkt för att samla branschen till en mässa. Vi vet inte vilka
restriktioner som kommer gälla då, eller om människor är beredda att besöka en mässa.
Dessutom tror vi att företagen kommer att behöva ha fullt fokus på sina ordinarie
verksamheter under nästa år. Vi vill skapa bästa möjliga förutsättningar för er att klara er ur
den här besvärliga situationen och i ljuset av det tror vi att det är klokt att avvakta med en
mässa. När vi vet mer om utvecklingen kommer vi att kunna starta en planering för någon
form av branschaktivitet. Förhoppningsvis kan vi genomföra någon sådan under 2022.

Vi vill att utställarna snabbt ska få ett tydligt besked om att LLB Expo inte kommer att
genomföras i november och att det beskedet inte enbart ska komma från oss, utan även
från BraMässor. Vi hade därför ett möte idag med projektledaren och VD:n på BraMässor
och ställde krav på att de nu ska meddela detta till er. Att vi vill att BraMässor ska stå
bakom ett sådant besked beror på hur avtalssituationen ser ut, där BraMässor är den part
som har avtalen med er utställare.

Vi har ytterligare ett möte med BraMässor planerat till fredagen den 4 september och
förväntar oss då ett besked i frågan. Att vi ändå skriver till er nu beror på att vi vill vara
transparenta mot er med vår syn på frågan och tala om för er vad vi arbetar för, dvs. att
LLB Expo inte ska genomföras och att ni som är utställare ska få tillbaka era pengar.
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