Coompanion
under Almedalsveckan!
Måndag 3/7 2017, 09:00 - 10:00
Donnerska huset, Donners plats 1,
”Hörsalen”

Onsdag 5/7 2017, 12:00 - 12:50
Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, ”Sal B22”

Innovativa affärsmodeller – vilka är
möjligheterna?
Sverige står inför en enorm utmaning i
generationsskifte. I mer än halva landet
är över 70 % av Sveriges företagare 50
år eller mer, och 35 % har redan passerat pensionsåldern. Hur kan innovativa
kooperativa affärsmodeller, testade
i omvärlden, förhindra att företagen
pensioneras när ägaren gör det?
Arrangör: KFO, Coompanion

Vad gör dina pengar när du sover?
Privat kapital investeras i globala
fonder/aktier och sparas i banker som
spekulerar. Då jobbar pengarna utanför vår kontroll. Finns det en problematik med hur vi investerar kapital idag?
Hur kan vi investera och spara för en
hållbar lokal utveckling?
Arrangör: Ekobanken, Coompanion
Sverige, Hela Sverige ska Leva!, JAK
Medlemsbank, Mikrofonden Sverige,
Sveriges Lantbruksuniversitet

Onsdag 5/7 2017, 14:00 - 14:50
Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, ”Sal B22”

Tisdag 4/7 2017, 11:00 - 11:45
Strandvägen 4, ”Tavernatältet”
Mikrolån - så startas fler nya företag
Idag är studielån en självklarhet precis
som mikrolån ses som gynnsamt för
utvecklingen i utvecklingsländer. Vad
händer i Sverige? Finns det ett ordentligt finansieringssystem för alla?
Sverige behöver nya företag som kan
växa men för att göra det behöver de
få tillgång till finansiering.
Arrangör: NyföretagarCentrum Sverige
Jan Svensson, Coompanion medverkar

Tisdag 4/7 2017, 11:15 - 12:00
Strandgatan 35, ”Utomhus”
Så skapar vi en hållbar delningsekonomi
Delningsekonomin är i strålkastarljuset.
Men det innebär också att stora internationella plattformar med affärsmodeller som gynnar ett fåtal. Social och
miljömässig hållbarhet hamnar i skuggan. Kan kooperativa digitala plattformar vara en väg mot ett mer demokratiskt och inkluderande samhälle?
Arrangör: HSB
Coompanion medverkar

Hur kan offentlig sektor investera i
social ekonomi?
Social ekonomi, civilsamhället, får en
alltmer betydande roll i samhället och
för att de ska kunna utvecklas krävs
kapital. Vi kommer att diskutera olika
sätt att finansiera verksamheter inom
den sociala ekonomin.
Arrangör: Ekobanken, Coompanion,
Mikrofonden Väst, Mikrofonden Sverige

Onsdag 5/7 15.15-16.30 2017
Donerska huset, Donners plats 1
Innovera och skapa ihop – annars dö!
Hur skapa bästa förutsättningarna för
hållbar lokal utveckling?
Hur kan kooperativt och tvärsektoriellt
samarbete skapa arbetstillfällen, lokal
service, bidra till infrastruktur och hållbara och attraktiva regioner?
Arrangör: Coompanion med flera

Torsdag 6/7 2017, 10:00 - 11:45
Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, ”Sal E35”
Nytänkande kring ekonomi och lokal
organisering: globalisering i lokalsamhällets tjänst
Globalisering medför ett stort förändringstryck på lokalsamhällen och företag.
Nya ekonomiska begrepp pekar på alternativ, t.ex. delningsekonomi, bioekonomi
samt grön, social och cirkulär ekonomi.
Arrangör: Sveriges lantbruksuniversitet, Gotlands Utvecklingsbolag i samverkan (GUBIS), Mikrofonden Sverige,
Coompanion, Hela Sverige ska leva,
JAK-banken, Ekobanken

Onsdag 5/7 2017, 16:30 - 17:30
Donnerska huset, Donners plats 1,
”Aulan”
De internationella migranterna startar
företag på Gotland. Vad händer nu?
Ett trettiotal nyanlända har under slutet
av 2016 och 2017 startat kooperativa
företag: mat, textil, svampodling, bygg
med mera. Vad händer nu? Ett stort
antal nya entreprenörer som vill bygga
upp en ny framtid tillsammans berättar!
Arrangör: Coompanion Gotland

Coompanion är företagsutvecklaren för demokratiskt entreprenörskap – till exempel kooperativ och lokal utveckling där medborgarnas engagemang tas tillvara. Vi finns över hela landet och erbjuder
information, rådgivning och utbildning för att främja människors
möjligheter att förverkliga idéer i demokratiskt ägda företag.

Fredag 7/7 2017, 15:00 - 16:00
Strandvägen, H528, ”Västsvenska
Arenan”
Framtidens företag gör bara nyttiga
affärer, men kan företagens affärer
skapa större samhällsnytta?
Samhällsinstitutioner brottas med
sjunkande förtroende, samtidigt som
de ställs inför utmaningar som tidigare
skulle framstått som otänkbara. Parallellt växer det fram ansvarstagande
och långsiktiga företag, med tydliga
värderingar, som är de stora vinnarna.
Arrangör: Tillväxtverket, Coompanion,
Spoon, HSB

