Inbjudan till forskningsdialog 11 maj
Verksamheten vid CER har pågått i snart nio år – nästa år är det 10 års-jubileum – och vi har
publicerat 250 forskningsartiklar, böcker, bokkapitel, debattartiklar, kortrapporter etc. som
på olika sätt är kopplade till branscherna bank, försäkring, pension, fastighet och revision.
Nu planerar vi för forskningsprojekt för period 2018-2020. Vi avser att koncentrera innehållet
i forskningen till problemställningar/områden som är både teoretisk och praktiskt
intressanta. Det betyder att vi avser att forska om i) sådant som vi har särskild kompetens
om och som är av intresse för det internationella vetenskapssamhället och ii) sådant som är
av intresse för praktiskt verksamma inom våra fem branscher.
Mot denna bakgrund vill vi bjuda in till en dialog om innehållet i vår forskning för åren
2018-2020. Alla inbjudna företag och offentliga organisationer får komma med upp till fyra
personer. Vi ser gärna att varje företag/offentlig organisation representeras av någon eller
några lokala personer, insatta i CERs verksamhet, och av någon eller några centralt placerade
personer (exempelvis från koncernledning eller styrelse). Alla inbjudna parter finns listade
på nästa sida.
Forskningsdialogen äger rum torsdagen den 11 maj. Vi håller till i Mittuniversitetets lokaler
på det nybyggda Grönborgsområdet (sal C227). Vi bjuder på fika och lunch. Vi börjar med
fika kl. 10 och håller på till kl. 15.15. Tiden är vald med hänsyn till restider från och till
Stockholm (kommunikationsalternativ och restider finns angivna på nästa sida).
Gå gärna in på vår hemsida (www.miun.se/CER) för att se våra publiceringar. Fundera även
på vilka problemställningar/områden som kan vara särskilt intressanta för er.
Avslutningsvis vill jag uttrycka en förhoppning om en välbesökt och givande
forskningsdialog och om intressanta uppslag för de tre kommande åren. Anmälan görs
senast onsdagen den 3 maj. Eventuella frågor kan ställas till Märit Christensson,
marit.christensson@miun.se

Peter Öhman
Centrumledare CER

Restider den 11 maj
Flyg avgår från Arlanda kl. 08:25
och ankommer till Sundsvall Timrå Airport kl. 09:15
Flyg avgår från Bromma kl. 08:10
och ankommer till Sundsvall Timrå Airport kl. 09:15
Tåg avgår från Stockholms C kl. 6:22
och ankommer till Sundsvalls C kl. 9:56

Flyg avgår från Sundsvall Timrå Airport kl. 16:15, alt. 19:00
och ankommer till Arlanda kl. 17:10, alt 19:50
Flyg avgår från Sundsvall Timrå Airport kl. 16:15, alt 19:05
och ankommer till Bromma kl. 17:20, alt. 20:10
Tåg avgår från Sundsvalls C kl. 16:04
och ankommer till Stockholms C kl. 19:38

Inbjudna är CERs samarbetspartners och övriga medfinansiärer
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