NÄRBLADET nummer 1 2016

SKNTs årskonferens i Borås 25-27 maj 2016
Än är inte vintern slut, men nu när värsta kylan släppt taget och ljuset kommer med
stormsteg är det dags boka in årets höjdpunkt - SKNTs årskonferens.
Inbjudan skickas ut om några veckor, men redan nu lockar vi med några höjdpunkter i
programmet.
Spännande och intressanta dagar väntar på dig och extra bonus är alla möten med trevliga
kollegor, gamla som nya, att nätverka och utbyta erfarenheter med.
Och varför inte ta chansen att stanna kvar i Borås över helgen för shopping och upplevelser. Borås kommer att duka upp ett smörgåsbord av aktiviteter och sevärdheter du
inte vill missa.
Varmt välkommen till Borås!
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Per Garenius, ordförande

Ordförande har ordet
Nu går vi våren till mötes. Trots ett varierande väder som pendlar mellan kyla, värme och blåst,
beroende på var vi befinner oss i landet, så blir dagarna längre och ljusare. Våren kommer med
all säkerhet att vara händelserik i våra kommuner och det känns som att året startade med full
fart på de flesta håll. Vi har stora utmaningar framför oss och en fråga som de flesta av oss har
på sin agenda numera är integrationsfrågan och då inte minst i ett tillväxtperspektiv. De kommuner som lyckas hantera mångfalden och ta tillvara på de resurser och kunskaper som våra
nysvenskar har med sig kommer med all sannolikhet att ha en god tillväxt. Här finns en potential att många nya företag etableras som skapar tillväxt, inte minst inom handeln.
Vi kan se fram emot SKNT:s årskonferens i Borås den 25-27 maj. Planeringen är i full gång
och inom kort kommer inbjudan med ett mycket inspirerande och intressant program för
dagarna att skickas ut. Konferensen är även ett utmärkt tillfälle att mingla, träffa och
nätverka med kollegor från hela landet. För alla oss som arbetar med näringslivsfrågor på
det lokala planet är just detta oerhört värdefullt, så ta chansen! Anmäl er så fort ni får
inbjudan, ni kommer inte att ångra er.
En stor del av styrelsens arbete i dagsläget handlar naturligtvis om dialogen med våra
kollegor i Borås kring konferensen, men också kring framtidsfrågor som rör SKNT, där bland
annat SKNT:s kansliansvariga Laila, meddelat styrelsen att hon med ålderns rätt önskar
lämna sitt uppdrag efter drygt 10 år. Styrelsen söker en ersättare för Laila och rekryteringen pågår! Styrelsen tittar också på hur SKNT kan öka antalet medlemmar som idag är
283 personer fördelat på 150 kommuner.
Med detta vill jag önska alla SKNT-medlemmar ett riktigt spännande och utvecklande
näringslivsår!
Vi ses i Borås!
Hälsningar
Per Garenius
Ordförande
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SKNTs årskonferens i Borås
Axplock från onsdagens ”frivilliga” program
Under onsdagen erbjuds flera lockande aktiviteter att välja bland. Här kommer gobitar för alla smaker.

UpZone
är en riktig höjdare för dig som gillar utmaningar. UpZone är en Äventyrspark med höghöjdsbanor! Här får du
kasta dig ut i linbanor, balansera på grenar, klättra i nät och svinga i lianer. Vi garanterar en adrenalinpumpande upplevelse!

BORÅS - staden som galleri
Borås har på senare år förvandlats till ett gigantiskt utomhusgalleri med skulpturer, installationer, muralmålningar och andra former av street art i det offentliga rummet.
Sedan 2014 har street art festivalen No Limit funnits i Borås, där några av världens mest kända street artkonstnärer skapat fantastiska verk, från små installationer till fasadmålningar uppemot 27 meter höga.
På den guidade turen som erbjuds får du uppleva både skulpturer och street art. Missa inte denna fantastiska
möjlighet till konstäventyr!

Alfred Nobel av Eduardo Kobra
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Fortsättning onsdag

Följ med till AstaZero - ett studiebesök i nollvisionens tecken!
AstaZero är en högteknologisk testanläggning i världsklass för utveckling av aktiv trafiksäkerhet. Anläggningen
är ett framstående exempel på samverkan mellan akademi, näringsliv och myndigheter. I besöket ingår en
guidad busstur på anläggningen och tillfälle att se exempel på aktiv fordonssäkerhet i praktiken.

Asta Zeros testbana

Golftävling
Du som väljer att delta i SKNT:s sedvanliga golftävling kommer att spela på en gammal anrik bana. Idag finns
där två 18-hålsbanor och en teknikbana med 9 utmanande korthål som man kan spela på utan att behöva ha
grönt kort. Du som spelar golf ska självklart ställa upp i tävlingen. Fina priser utlovas, men det viktigaste är
att ha roligt tillsammans.

Kvällen
Efter dagens olika upplevelser strålar alla samman på Gina Tricots huvudkontor. Gina Tricot är ett familjeägt
företag grundat i Borås. Modekedjan består av 180 butiker fördelat på fem marknader: Sverige, Norge, Danmark,
Finland och Tyskland.
På kvällen bjuds här på god mat, trevligt sällskap och underhållning.

Gina Tricots huvudkontor
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Axplock från torsdagens program
Moderator
Moderator under konferensens två dagar är Sarit Monastyrski, född i Italien och
uppvuxen i Borås. Sarit är en välkänd profil i Borås, där hennes röst har fyllt etern
som programledare i Sveriges Radio och kommersiell radio i över 20 år.
Sarit driver idag eget företag.

Årets tema - Penta Helix
- en samverkan utöver det vanliga
Textilindustrins nedläggningar under 70- och 80-talen satte djupa spår hos Borås med arbetslöshet och
ekonomiska svårigheter. Men det var då. Idag blomstrar staden. I centrala delar av Borås växer nu en unik
stadsdel fram. Här möts utbildnings- och forskningskluster med mötes- och handelsplatser. Byggt på ett samarbete mellan högskola, näringsliv, Borås Stad, föreningsliv och invånare. En progressiv allians med mode och
textil som gemensam nämnare. Men hur har Textile Fashion Center uppstått? Vad får aktörerna att enas kring en
gemensam målbild? Vilka är processerna bakom?
Anders Glemfelt, Näringslivschef Borås Stad och Helena Alçenius, vd för destinationsbolaget BoråsBorås AB
berättar mer om det långsiktiga och målmedvetna arbetet bakom framgångarna.

Textile Fashion Center

Yngve Bergqvist
Mannen som gjort en mörk och kall liten plats i Norrbotten känd över hela
världen. Ishotellet Jukkasjärvi är ett underbart exempel på inspirerande
entreprenörskap.
”Om man kan bygga ett hotell av is, i en liten by 200 km norr om polcirkeln,
och få människor från hela världen att gapa av hänförelse - då är ingenting
omöjligt” säger Yngve Bergqvist.
Ishotellet lockar idag besökare från hela världen och idén med ishotellet
har utvecklats till franchiseföretagande på flera platser i världen.
Föreläsningen ger en livfull beskrivning av hur verksamheten på några år
vuxit från en vild idé till ett storföretag med världen som marknad. Lyssna
på Yngve och bli inspirerad av en person som kan förverkliga idéer.
Yngve Bergqvist
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Fortsättning torsdag
Per Schlingmann
Född i Borås och är en svensk politiker, pr-konsult och författare. Schlingmann var mellan 2011 och 2012
chefsstrateg hos Moderaterna. Tidigare har han varit statssekreterare i Statsrådsberedningen med ansvar för
kommunikation. Som partisekreterare för Moderaterna mellan 28 september 2006 och 1 oktober 2010 anses
han ha bidragit till partiets valframgång 2006 och att tillhöra de mest betydelsefulla organisatörerna vid
partiets förvandling till ”De nya Moderaterna”. Han är en flitig talare och berör främst ämnen som strategisk
kommunikation, varumärken, förändringsprocesser, politik och retorik.
Per har bland annat skrivit boken Stå aldrig still och 2014 kom han ut med boken Urban Express tillsammans med
Kjell A Nordström.

Axplock från fredag
Mer fotboll och tryggare samhälle - Vi tillsammans.
Stefan Andreasson, född i Borås, är före detta fotbollsspelare och sedan 2008 klubbchef för den allsvenska
fotbollsklubben IF Elfsborg.
1999 tog Stefan över posten som sportchef i Elfsborg. Han har i rollen som sportchef ansetts vara en viktig
del i Elfsborgs framgångar under andra halvan av 2000-talet med segern i Allsvenskan 2006 som den
största framgången.
Stefan kommer att berätta hur If Elfsborg ser möjligheten att öppna dörrar som inte andra kan och hur de
känner ett ansvar att göra bra saker, men också att stöd och hjälp behövs för att lyckas.

Stefan Andreasson

Visningar
Efter lunchen kommer det att finnas möjlighet att gå på visningar av Smart Textiles, Textilmuséet,
Handelslabbet SIIR och Fashion Gallery, som ni under fredagens program kommer ha inspirerats av. Så välj
det som just du har intresse för och få ytterligare kunskap.

”Kärringarally”
Det som i folkmun kallas för ”kärringarallyt” kommer definitivt locka dem som deltar i konferensen. Så du
som är sugen på bra shopping av välkända varumärken till bra Boråspriser är det här ett tillfälle som du
inte får missa. Rallyt kommer att ske med buss efter konferensens lunch.

6

5

NÄR-bladet nr 4 2010

SKNT

SVERIGES KOMMUNALA NÄRINGSLIVSTJÄNSTEMÄN

Styrelsenytt
Styrelsemöten

Styrelsen

Styrelsen har haft ett telefonmöte och ett fysiskt
styrelsemöte i samband med besök i Borås för planering
av årskonferensen.

Ordförande
Per Garenius, Tibro kommun
tfn 0508-18428
epost: per.garenius@tibro.se
Vice ordförande
Anders Börjesson, Nacka kommun
tfn 08-7189228
e-post: anders.borjesson@nacka.se
Kassör
Per Strid, Leksands kommun
tfn 0247-80129
e-post: per.strid@leksand.se
Sekreterare
Jimmi Olsson, Uppvidinge kommun
tfn 0474-47067
e-post: jimmi.olsson@uppvidinge.se
Ledamöter
Fredrik Blom, Näringslivsbolaget i Sundsvall AB
tfn 070-6360234
e-post:fredrik.blom@sundsvall.se
Leili Lindwe, Halmstads Näringslivs AB
tfn 0705-537428
e-post: leili.lindwe@halmstad.se
Susanne Bredesjö-Budge, Mörbylånga kommun
tfn 0485-47007
e-post: susanne.bredesjo.budge@morbylanga.se

Nya medlemmar
Vi hälsar följande nya medlemmar välkomna:
Fredrik Janson - Destination Falkenberg,
Håkan Strömqvist - Halmstads Näringslivs AB,
Lillemor Karmenstad - Lessebo kommun

Kontakta Valberedning för nominering av
olika uppdrag inom SKNT
Sammankallande Peter Kenell, Ödeshögs kommun
Tel. 070-6935160
Jan Melkersson, Falkenbergs Näringsliv AB
Tel.073-8662935
Mats Hedman, Näringsliv Västerås Tel. 021-393989
SKNTs styrelse består enligt stadgarna av 6-8 personer.
Mandattiden utgår vid årsmötet 2016 för följande:
Ordförande, Per Garenius, Tibro kommun. Ordföranden
väljs på 1 år. Ledamot, Leili Lindwe, Halmstads
Näringslivs AB. Ledamot, Anders Börjesson, Nacka
kommun. Ledamot, Fredrik Blom, Näringslivsbolaget i
Sundsvall AB. Ledamot, Annica Åkerblom, Företagarcentrum i Sala, vakant sedan september 2015
Kvarstår 1 år
Per Strid, Leksands kommun. Susanne Bredesjö-Budge,
Mörbylånga kommun. Jimmi Olsson, Uppvidinge
kommun
Val av 2 revisorer och 1 revisorsuppleant för 1 år
Nuvarande revisorer: Mikael Larsson, Flens kommun.
Carina Milton, Umeå kommun. Revisorssuppleant
Gerd Svedberg, Företagarcentrum i Sala.

Adjungerad
Ann Nordquist, Vänersborgs kommun
tfn 0521-721920,
e-post: anna.nordquist@vanersborg.se

Så blir du medlem

Adress till kansliet:
SKNT
c/o Laila Johansson
Götgatan 9 C
582 31 Linköping
tfn: 013-137145
mobil: 070-63 28 252
e-post:info@sknt.se

Gå in på vår hemsida www.sknt.se och fyll i samtliga
uppgifter inklusive faktureringsadress och eventuellt
referensnummer. Du får en bekräftelse på din anmälan.
Medlemsavgiften är 700 kronor/år.

Skicka in bidrag till Närbladet
Skicka gärna in bidrag till Närbladet.
Det finns säkert många intressana projekt i din
kommun som du kan dela med dig av.
E-post: leili.lindwe@halmstad.se.

Besök SKNT:s hemsida!!

Välkommen till Borås den 25-27 maj 2016!

www.sknt.se
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