Coompanion
under Almedalsveckan!
Måndag 4/7 2016 08:00 - 09:30
Donnerska huset, Donners plats

Tisdag 5/7 2016 08:00 - 09:30
Donnerska huset, Donners plats

Onsdag 6/7 2016 14:00 - 14:50
Björkanderska, Skeppsbron 24

Hur behåller vi flyktingkraften?
För stora delar av Sverige skulle de
flyktingar och andra invandrare som
kommit hit kunna bli en resurs, en injektion, en början på en ny utveckling.
Klarar vi av att realisera den kraft som
finns hos de nyanlända? Hur ska vi
snabbt komma igång utan att behöva
snegla på ord som integration, mfl.

Kan vi klara hälso-och sjukvårdsutmaningen?
Hälso -och sjukvården har en gigantisk
utmaning: En åldrande befolkning och
nyanlända med stora behov. En del pekar på alternativ med försäkringar som
tecknas av företag, andra på att vården måste bli mer effektiv. Vi förordar
en vård som drivs av idéburna företag.
Alternativet för vård efter behov.

Hur kan föreningar och kooperativ
förmedla sin sociala nytta?
Social ekonomi får en alltmer betydande roll i samhället. För att kunna
utveckla verksamheterna och växa
behövs kunskap om, och tillgång till
kapital. Hur kan föreningar och kooperativ förmedla sin sociala nytta på sätt
som underlättar tillgången till privata
och offentliga resurser?

Medverkande:
Gabriel Wikström, folkhälso- & sjukvårdsmininister
Gordon Hahn, ordförande, Coompanion
Lars Bryntesson, fd. kommunalråd
Kristina Malm Janson, vårdstrateg
Vårdförbundet
Ulrika Stuart-Hamilton, generalsekreterare Famna
Thomas J. Gustafsson, moderator,
Coompanion
Arrangör: Coompanion tillsammans
med Vårdförbundet, KFO m fl

Medverkande:
Eva Carlsson, Tillväxtverket
Bert-Ola Bergstrand, facilitator och
medgrundare, Nordic Impact AB
Kristoffer Lüthi, vvd, Ekobanken
Jan Svensson, Mikrofonden Väst
Zandra Jönsson, CSR Västsverige
Ruth Bränvall, Impact Invest Scandinavia
Ulf Kyrling, Region Skåne
Erik Jannesson, SERUS
Svetlana Gross, ECG-Sverige
Arrangör: Coompanion Sverige
tillsammans med Ekobanken och Mikrofonden Väst

Medverkande:
Jenny Lennhamar, enhetschef, Region
Gotland
Jamal Hima, Projektsamordnare,
Coompanion Gotland
Arrangör: Coompanion Gotland

Tisdag 5/7 2016 16.15 - 17.45
Donnerska huset, Donners plats
Behövs mer kooperativt ägande i
svenskt näringsliv?
Vad innebär det för demokratin och
yttrandefriheten att en tidning är fri?
Vad betyder det att vara fri om man
ägs av en enda dominerande aktieägare? Vilka nya ägarformer bör vi
önska oss under det 21:a århundradet
för att säkra hållbarhet, oberoende och
självständighet
Medverkande:
Sofie Nachemson Ekwall, forskare,
Handelshögskolan i Stockholm
Johan Hassel, vd, Global Utmaning
Gordon Hahn, ordförande, Coompanion Sverige
Rikard Linde, Programchef digitala
samhället, Tankesmedjan Fores - Forum för reformer och entreprenörskap
Jesper Ahlgren, Chefsekonom, Timbro
Arrangör: Coompanion Sverige

Coompanion är företagsrådgivaren för alla som vill starta kooperativa

företag.Vi erbjuder rådgivning – även online. Vi finns på 25 platser i hela
landet – i stort sett ett Coompanion i varje län. Vi ger er som vill förverkliga
företagsidéer tillsammans skräddarsydd information, företagsrådgivning
och utbildning – från idé till framgångsrikt företagande. Coompanion Sverige är de 25 regionala Coompanions paraplyorganisation.
Mer information finns på Almedalens officiella hemsida.

Torsdag 7/7 2016 10:00 - 10:50
Campus Gotland, Cramérgatan 3
sal D22
Hur kan vi underlätta finansiering för
företag i tidiga skeden?
Företagare med utländsk bakgrund,
unga, kvinnor, sociala företag och kooperativ har svårare att få finansiering
för sitt företagande. Med fokus på vilka
alternativa finansieringslösningar som
finns och vilka som kan skalas upp.
Medverkande:
Eva Carlsson, Tillväxtverket
Jan Svensson, Coompanion Sverige
Harry Goldman, NyföretagarCentrum
Sverige
Anna-Carin Sandberg Jödahl, Drivhuset Sverige
Maroun Aoun, IFS Sverige
Arrangör: Coompanion Sverige tillsammans med Ekobanken, NFC, IFS
och Drivhuset.
Ytterligare seminarium där Coompanion
medverkar, ”Kan civilsamhälle och
kommun samverka jämlikt”, där
Eva Ternegren från Coompanion
Göteborg deltar. 4 juli kl 12.00–13.00
på Västsvenska Arenan.
Arrangör: Göteborgs Stad.

