Välkommen till
hutskånes
15-årsjubileum

ÅRSMÖTE, LUNCH OCH FÖREDRAG
Onsdag 17 april 2013 klockan 9.30–14.30
PLATS:

Hässleholms Kulturhus, Blå Salongen

ANMÄLAN:

http://simplesignup.se/event/18530

11 april.
Kryssa i på anmälan om du vill närvara antingen hela, eller delar av dagen.
Dagen är öppen för alla och vi bjuder på lunch!
SISTA ANMÄLNINGSDATUM:

ÅRSMÖTESHANDLINGAR:

Laddas ner från hutskane.se

FRÅGOR: Kontakta Helena Thelander
0708-93 11 03, helena.thelander@hutskane.se

Program

onsdag 17 april 2013

9.30

Fika

9.50

Stämmoförhandlingar
Genomgång av årets verksamhet
2012 års stipendiat Mottagningsskolan Mosaik
visar en kort film om sitt projekt
Tillbakablickar av Karl-Erik Grevendahl, föreningens förste ordförande

11.30 Lunch

12.30 Delaktighet, passion och samarbete Åsa Skogström Feldt berättar hur
hållbar utveckling kan skapas genom delaktighet, passion och samarbeten
mellan företag, civilsamhället, kommuner och högskola.
13.00 Från ord till handling – att innovera tillsammans Anna Ranger lyfter
fram några viktiga perspektiv för att lyckas med samverkan i praktiken.
13.30 Bensträckare
13.45 Med regional utveckling och tillväxt skapar vi ett hållbart samhälle
Mikael Stamming ger oss sin bild av de tre hållbarhetsperspektiven och
hur samverkan kan hjälpa oss framåt i arbetet med hållbar utveckling.
14.20 Sammanfattning
14.30 Slut

Alla är välkomna,
sprid inbjudan i ditt nätverk.
Ta med egen namnskylt!
Presentation av talarna
Åsa Skogström Feldt arbetar med socialt entreprenörskap på IKEA of Sweden. Innan dess arbetade hon
17 år i näringslivet, bland annat som marknadschef för Ericsson Mobile Communications i Mellanöstern
och Afrika och som marknadschef för Sony Ericsson i Tyskland. Hon är ledamot i organisationen Women
for Sustainable Growth och i Hungerprojektets styrelse, en organisation som hon var VD för mellan
2004–2012.
Anna Ranger har arbetat med hållbar stads- och landsbygdsutveckling i 15 år, varit utbildningsledare/forskare
vid Malmö högskola och SLU Alnarp samt arbetat som konsult med regional utveckling. Idag driver hon
Reflekta Verksamhetsutveckling som erbjuder förändringsledning inom och mellan organisationer och verksamheter. Hon har på uppdrag av Malmö stad skrivit boken Metoder för Möten, samt på uppdrag av Länsstyrelsen Skåne skrivit handboken Plan och Process.
Mikael Stamming är utvecklingsdirektör på Region Skåne sedan 2011. Han arbetade som konsult i 14 år
innan han blev utvecklingschef på stadsbyggnadskontoret i Helsingborg stad där han bland annat arbetade
med Helsingborg–Helsingörförbindelsen. Som informationsdirektör i Malmö stad var han sedan med att
utveckla och lägga grunden för hur stadens varumärke skulle utvecklas.

