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Utveckling skapas när föreningen tjänar pengar. Om vi kan få våra pengar att
i större utsträckning gå till konsumtion och investeringar lokalt så genereras
arbetstillfällen och inkomster åt människorna i bygden.
Det är vad lokal ekonomi handlar om; att få pengarna att snurra ett varv extra i ett
lokalt kretslopp samt att förbättra bygdens handelsbalans med omvärlden.
Det finns undersökningar som visar att varje krona som används till lokalt
producerade varor och tjänster, snurrar runt och därmed blir värd
2,5 kronor i den lokala ekonomin.
4Hur skapar vi levande lokala ekonomier i Norrlands inland?
4Vad kan vi lära av de goda exempel som finns?
På Lokalekonomidagen söker vi svaren. Möt experter, bredda ditt nätverk och
dela med dig av dina erfarenheter! Välkommen till en dag med inspiration och nya
infallsvinklar på en stor utmaning. Du får med dig goda exempel och verktyg på hur
lokaltekonomiskt tänkande har bidragit till fler arbetstillfällen och ökat livskvaliteten i bygder runt om i landet.

Anmäl dig på vår hemsida

www.lokalekonomidagarna.se

Omställning Sverige
transitionsweden.se
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Program 5 maj 2014
09.00

Kaffe och utställningar

12.00

09.30

Cecilia ”Cicci” Andersson, Hela Sverige ska
leva hälsar välkommen och presenterar
dagens moderatorer Ann-Ci Jonsson på plats
i Vilhelmina och Anne Åberg på plats
Arvidsjaur från Akademi Norr.

13.15

09.40

Hur gynnas den lokala ekonomin om (när) vi
ställer om samhället?
Om tillväxtepokens utförsbacke och
omställningens tid.
Björn Forsberg, forskare och författare inom
miljö- och utvecklingsfrågor.

10.30

Crowdfunding omsätter nu globalt över tre
miljarder dollar årligen.Vad som får sparare
att investera i sociala värden.
Gustav Hedman, Fabel

Workshop i smågrupper
”Lokalekonomiska case”:
1. Hitta ett exempel på en bygd som
		 skulle behöva utveckla sin lokala 		
		ekonomi.
2. Vad finns det för resurser och
		 utvecklingspotential i den
		 aktuella bygden?
3. Skissa på ett förslag på en
		 satsning för att stärka bygdens 		
		 lokala ekonomi.
14.00

Vi delar med oss av idéerna från 		
workshoppen som kommenteras av en 		
expertpanel bestående av representanter från bland annat; Coompanion 		
Marie Sandström-Öhberg, Karl-Johan
Ottosson Kommunchef Vilhelmina.
Roger Filipsson Västerbottens Idrottsförbund. Från Arvidsjaurs kommun får
vi höra om; Internationaliseringen och
hur den gynnar lokal ekonomi.

15.45

Fika

16.00

”Det är möjligt! – Idrottsföreningen 		
som räddat fabriken, hyreshusen,
turistanläggningen och skolan”
Birgitta Garbom, ordförande för 		
Docksta Bordtennisklubb i Kramfors.

16.30

Avslut och avtackning

Roger Filipsson Västerbottens idrottsförbund,
berättar om offentliga finansieringsmöjligheter
En växande skara människor har bestämt
sig. De vill vara med och ställa om Sverige,
Hur främjas den lokala ekonomin av kooperativt ägd vindkraft?
Jens Sperens Svensk Vindkraftförening.
11.40

Ett inspirerande lokalt exempel
Göran Sundqvist berättar om hur man
fick ihop 2 miljoner kronor i Tavelsjö 		
till att förverkliga sina idéer

Lunch

tjugohundrafjorton

Information
En av fyra nationella konferenser inom Lokalekonomidagarna-konceptet.
4Datum
4Plats
		
		
4Deltagaravgift
		
4Anmälan

Måndag 5 maj 2014 kl 09.00-17.00
Arvidsjaur och Vilhelmina lärcentra. Föreläsarna kommer att finnas på dessa
platser. Se på www.lokalekonomidagarna.se vilka lokala lärcentra som är
uppkopplade.
Konferensen är kostnadsfri. Akademinorr bjuder på frukt och
fika under dagen. Lunch finns att köpa på intilliggande lunchrestauranger.
Gör din anmälan på www.lokalekonomidagarna.se

Lokala arrangörer:

