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Entreprenörskapsdagen 2017
Mittuniversitetet bjuder in till en konferens kring socialt entreprenörskap och
samhällsentreprenörskap. Temat är ”Ansvarsfullt ledarskap i ett föränderligt
samhälle”, ett tema som ställer frågor om hur ansvarsfullt ledarskap kan bidra till
nya modeller för utveckling av välfärd i samhället.
Ett välfärdssamhälle är ett samhälle där alla ska ha samma tillgång till samhällets
välfärd. Det innebär en önskan om att alla människor ska ha tillgång till bl.a.
sysselsättning, social trygghet, utbildning, sjukvård och omsorg utifrån samma
villkor oberoende av var de bor. Trots denna önskan ser vi stora orättvisor runt om i
världen och en ojämn fördelning av resurser. Konferensens tema lyfter fram några av
de utmaningar som finns i samhället på vägen till utveckling och bibehållandet av ett
välfärdssamhälle och hur entreprenörskapet kan bidra till densamma.
Kom och inspireras av spännande entreprenörer, kreativa organisationer och
framträdande forskare som diskuterar, delar med sig av idéer och ger sin syn på
framväxten av ett bredare entreprenörskap.
Vi hälsar dig varmt välkommen till en spännande och kreativ dag på Mittuniversitetet
i Östersund.
Konferensen äger rum i sal F214
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Torsdag 30 november 2017
8.00–9.00

Registrering och kaffe, hus G foajén

9.00–9.15

Invigning
Mats Tinnsten, Prorektor Mittuniversitet
Jöran Hägglund, Landshövding i Jämtlands län

		Moderatorer:
Yvonne von Friedrichs, Mittuniversitetet
Pelle Persson, Coompanion Jämtland

9.15–9.30
		

Ansvarsfullt ledarskap i ett föränderligt samhälle
Yvonne von Friedrichs

		
		
		
		
		

Yvonne är professor i entreprenörskap och projektledare i 		
Interreg-projektet RESENS vid Mittuniversitetet. Hon
kommer att tala om vikten av företagens och organisationernas
ansvarsfulla ledarskap i mötet med förändringar i välfärdssamhället.

9.30–10.10
		

Yalla Trappan Malmö
Therese Frykstrand
Yalla Trappan är ett arbetsintegrerande socialt företag
och kvinnokooperativ som drivs av en ideell förening på
Rosengård i Malmö. Yalla Trappans målsättning är att skapa
arbetstillfällen och ökad ekonomisk självständighet för
utlandsfödda kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden.
Therese berättar om Yalla Trappans modell för framgångsrikt
socialt företagande och dess individuella och samhälleliga
effekter.

10.10–10.50
		

Surfbukten – ett gräsrotsinitiativ som förändrade en stads
image
Simon Jaktlund
Högaktuelle Simon Jaktlund korades nyss till den nationella
utmärkelsen "The Placebrander of the Year" för sin satsning
på Surfbukten i Östersund och sitt unika engagemang att sätta
platsen på kartan. Simon kommer att dela med sig av sina
erfarenheter, sin syn på idéutveckling och hur man kan göra
sina idéer till verklighet. Låt dig inspireras och peppas av
hans filosofi: "Tänk int, bar gjört, det blir ball!"
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10.50–11.05

Paus

11.05–11.45
		

AllBright
Caroline Nord
AllBright föreläser om jämställdhet och mångfald på svensk
arbetsmarknad. Hur ser likriktningen ut på ledande positioner?
Vem är befordringsbar i din organisation? Och hur kan alla ta
gemensamt ansvar för förändringen? AllBright delar med sig
av fakta från rapporter och forskning och tydliggör vinsterna
för de chefer som vill arbeta målmedvetet med jämställdhet.
AllBright inspirerar åhörare till att själva driva förändringen
och skapa mer inkluderande arbetsplatser.

11.45–12.30
Paradiset – en ny matvarukedja för naturliga och ekologiska
		produkter
		
Johannes Cullberg
Johannes Cullberg är en entreprenör med ett starkt driv
och en passion för hälsosamma affärer. Han vann tävlingen
”Stockholms mest företagsamma person 2016” av Svenskt
Näringsliv och genom Paradiset (www.paradiset.com) utmanar
han oligopolet på den svenska dagligvarumarknaden. Innan
Paradiset grundade han Proactive Health som är en digital
företagshälsa med målet att minska sjukskrivningarna i
Sverige. Tidigare var Johannes Sveriges yngste börs-VD på
hälsoföretaget Feelgood som han vände från massiva förluster
till det bästa resultatet i bolagets historia. Han har även en
gedigen erfarenhet från retail efter att ha etablerat LIDL på
den norska marknaden. Johannes har bestämt sig för att
förbättra folkhälsan i Sverige och nominerades 2012 till ”Årets
Samhällskapitalist” av Veckans Affärer.
12.30–13.30

Lunchpaus

13.30–14.10
		

Grant Thornton Stockholm
Anna Johnson
Anna Johnson startade sin karriär som revisorsassistent
och är idag vd för Grant Thornton, med 24 kontor och 1200
medarbetare i Sverige. Här berättar hon om sin karriärresa
och delar med sig av nyttiga lärdomar. Anna ger också sin
syn på hur ett revisions- och konsultföretag måste jobba
hållbart och långsiktigt för att bidra till såväl samhällsnyttan
som ett välmående näringsliv. Hon berättar också om hur ett
ansvarsfullt, strategiskt hållbarhetsarbete är en förutsättning för
att företag ska överleva i framtiden.
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14.10–14.50
		

Jämtlands musikskola
Jonas Hagström
Jonas kommer att inspirera och ge energi med humor,
ödmjukhet och, ja, kanske även en släng av hybris. Han
berättar om resan med sin integrationskör ”The Rockin’ Pots”
och hur musiken hjälper nyanlända att känna sig mer älskade,
välkomna och delaktiga än många andra integrationsinitiativ.
Ni kommer att sjunga. Ni kommer att klappa. Risken finns till
och med att någon av er – där och då – kommer att säga ”nu
kör vi” till något nytt och oprövat.

14.50–15.20
		

Östersunds kommun
Hannele Lanner Johansson och Kristina Holmblad
Hannele talar om hur en kommun kan jobba med Idéburet
Offentligt Partnerskap (IOP), en samarbetsmodell mellan
idéburna organisationer och den offentliga sektorn.
Under 2018 och 2019 kommer Östersunds kommun att
utveckla och testa en ny modell för socialt ansvarsfull
upphandling. Kristina berättar om hur kombinationen
tillitsstyrning och ny upphandlingslagstiftning ger
möjligheter på nya områden.

15.20–15.30

Paus

15.30–16.20
		

Östersunds FK – ledarskapets betydelse för vägen till toppen
Graham Potter
2011 kom han till Östersunds FK i den fjärde högsta
divisionen i svensk fotboll. Kravet från ordförande var att
laget en dag skulle spela i högsta ligan och ute i Europa.
Fotbollssverige skrattade åt målsättningen. I dag vet alla
i Fotbollssverige vem han är och han är älskad i hela
Östersund, men hans namn är också långt mer känt än så tack
vare lagets stora framgångar både i Allsvenskan och i Europa
League. Graham Potter gjorde det omöjliga möjligt med
sitt unika ledarskap, och fick nyligen motta priset som årets
tränare för andra året i rad på galan Allsvenskans Stora Pris.

16.20–16.40

Diskussion

16.40–17.00

Avslutning och fika

Anmälan till konferensen sker via: miun.se/entreprenorskapsdagen
Årets entreprenörskapskonferens är gratis, men om man uteblir och inte
avanmält innan konferensdagen kommer en avgift på 300 kr att faktureras.
Vid frågor vänligen kontakta: Emelie Säterberg, emelie.saterberg@miun.se
eller Ulrich Schmudde, ulrich.schmudde@miun.se
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Ett arrangemang inom:
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