Välkommen till

LOKALEKONOMIDAGARNA
~ en arena för kunskap, erfarenhet
och debatt om lokal ekonomi!

PROGRAM
23-24 februari 2017

FÖRELÄSARE:

Program för Lokalekonomidagarna på Sigtunastiftelsen
Torsdagen den 23 februari
 Lunch kl 12.00
I Sigtunastiftelsens Kravcertifierade restaurang serveras vällagad mat i en vacker avkopplande miljö.
Välkomna till Stora salen kl 13.00:
Moderator Lotta Johansson, Hela Sverige ska leva Länsbygderådet Stockholms län, journalist och en
av 1980-talets radiopersonligheter på Radio Stockholm.
- Välkomna till Lokalekonomidagarna i Sigtuna - en arena för kunskap, erfarenhet och debatt om
lokal ekonomi!
- Varför är vi här, vad ska vi göra och hur ska vi göra det?
- Alla föreläsningar följs av gruppdiskussioner.

Mikrofonder
Uppbyggnad, hur det fungerar, framtid, europeiskt perspektiv, komplement till mikrofonder,
kommunala stödsparprojekt mm.
 Ulla Herlitz, Mikrofonden Sverige, Ekobanken och Hela Sverige ska leva.
Jan Svensson, Mikrofonden Sverige, Mikrofonden Väst och Coompanion Göteborgsregionen.
 Ekobanken (Kristoffer Lüthi) och JAK medlemsbank (Sammy Almedal).
”Mikrofonderna nationellt och regionalt”
Om bankerna och deras samarbete med Mikrofonden.
 Annette Dünkelberg, Mikrofonden Öst.
”Så här jobbar Mikrofonden Öst”
 Anna Olsson, Coompanion Uppsala län.
”Så här långt har vi kommit med en Mikrofond i Uppsala län”

 Fikapaus med mingel/speeddejting kl 15.00, samt incheckning
Mångfald och lokal ekonomi
Hur mikrofonder och social ekonomi kan vara av betydelse för utlandsfödda med entreprenörsanda
med sej från sina hemländer.
Idéburna exempel.
 Asha Ismail, Somaliska Riksförbundet, SIOS Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige,
Landsbygdsnätverkets integrationsgrupp och Hela Sverige ska leva.
 Jan Runfors, Landsbygdsnätverkets integrationsgrupp och Hela Sverige ska leva:
"Möjligheter för utlandsfödda att vara företagare på svensk landsbygd"
Goda exempel: Orust Mirakel och Grogruppen Växtnära Kompetens (Märsta).

 Tid för rekreation och eftertanke, enskilt eller tillsammans med andra deltagare
 Rundvandring på Sigtunastiftelsen kl 18.30
Sigtunastiftelsen är en stor och spännande byggnad med många rum att upptäcka. I den unika
miljön, inspirerad av Italiens kloster och medeltidens Vasaborgar, har människor mötts i 100 år.
Redan när Sigtunastiftelsen grundades 1917, fanns viljan att vara en plats för dialog och öppenhet,
och erbjuder idag en plats för gränsöverskridande möten.

 Middag och samvaro kl 19.45

Fredagen den 24 februari
 Frukost kl 7.00-9.00
Välkomna till Stora salen kl 9.00:

Den sociala ekonomins entreprenörskap
Bas/värdegrund, olika typer av företagande, samarbeten, mm.
Lokalekonomiska analyser som instrument för hållbar lokal utveckling.
Goda exempel.
 Lotta Johansson, Hela Sverige ska leva Länsbygderådet Stockholms län.
”Social ekonomi: Bas/värdegrund, olika typer av företagande, samarbeten, mm”
 Pia Tingvall, Hela Sverige ska leva Östergötland och Coompanion Östergötland.
”LEA - Lokalekonomiska analyser”
 Boo Östberg, Husby-Långhundras LINN-grupp.
”LEA Långhundra blev LERA”
Om Husby-Långhundras arbete med LINN (Lokalekonomi i Nya Nätverk), LEA (LokalEkonomisk
Analys) och LERA (LokalEkonomisk ResursAnalys).
 Lasse Hellquist, Hagha Hembygdsförening och Sigtuna kommuns Landsbygdsråd.
”Sigtunahalvöns LEA”
Om Sigtunahalvöns arbete med LEA (LokalEkonomisk Analys).
 Claes Lindblom och Tina Hodell, Statistiska Centralbyrån (SCB).
”Varifrån kommer statistiken till LokalEkonomiska Analyser?”
Sociala företag: Inspireras av goda exempel i närområdet!
 Stefan Skoglund, Naturjouren i Uppsala.
 Ulla-Mai Ceder Lindberg, Spånga Blå Band - Blå Vägen.
 Turid Apelgårdh, Ting & Kaka i Uppsala och Tierp.
 Karina Johansson, Coompanion Roslagen & Norrort.
”Så här arbetar Coompanion i Sigtuna”

 Fikapaus och utcheckning kl 10.15
Bygdekonton, Bygdebolag och Lokala servicecentra

 Lotta Johansson, Hela Sverige ska leva Länsbygderådet Stockholms län.
”Bygdekonton”
 Åse Classon, Hela Sverige ska leva (ordförande).
”Bygdebolag och Lokala servicecentra”
Summering och avslutning
Moderator Lotta Johansson samlar ihop tankar och resultat från Lokalekonomidagarna.
- Vad har vi lärt oss? Har vi gjort det vi ska? Vad händer nu?

 Lunch kl 12.00 och hemresa

Sigtunastiftelsen är Svanencertifierad, medlem i Fairtrade och en del av
Destination Sigtunas hållbarhetsarbete; att tillsammans göra skillnad.

