Det är nu 7 år sedan Företagarna Älvdalen drog igång arbetet med den s k Sunnekonferensen, numera omdöpt till Idrekonferensen, vår gemensamma
närlingslivskonferens där företagare möter politiker och tjänstemän i kommunen för att dra upp gemensamma riktlinjer inför framtiden. Mycket bra har
hänt på vägen och vi är inte längre fast i ”träsket av Sveriges minst företagsvänliga kommuner”. Men mycket arbete återstår. Vi bjuder därför in till:

Arenakonferens
Idrekonferensen

20–21 november 2009 på Pernilla Wiberg Hotel Idre Fjäll
Transporter:
Buss avgår från Älvdalen kl 08.00 fredag den 20 november,
anmälan om plats görs till näringslivskontoret. Bussen går
tillbaka till Älvdalen kl 14.30 på lördagen.

Tema ”Älvdalen i samverkan”
Översiktsplan

Fastigheter

Pris:
1250 skr/person i dubbelrum - exkl. moms
1495 skr/person i enkelrum - exkl. moms

Digitala
mötesplatser

Koordinatorer
Karin Torneklint FR
och Peter Entian
Älvdalens kommun

Samverkan i
stora företag

Finansiering
Upphandling

Kontaktpersoner:
FR – Älvdalen Jan Eriksson 0251-120 50
FR – Särna–Idre–Grövelsjön Leo Persson 070 -595 93 77
Älvdalens kommun Peter Entian 0253 – 31506
Anmälan: Sista anmälningsdag den 13 november 2009.
Anmälan görs till lisbeth.sahlin@foretagarna.se
Du kan också lämna din anmälan till din lokala FR–
förening. Anmälan är bindande och Konferensavgiften
faktureras till dig eller ditt företag direkt från FR Dalarna.

Mer information hittar du på www.alvdalen.se

Samverkan i
små företag
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Idrekonferensen

20–21 november 2009
på Pernilla Wiberg Hotel Idre Fjäll

Översiktsplan

Fastigheter

Digitala
mötesplatser

Koordinatorer
Karin Torneklint FR
och Peter Entian
Älvdalens kommun

Samverkan i
stora företag

Finansiering
Upphandling

Samverkan i
små företag

Program
Vi bor och äter middag på Pernilla Wiberg Hotel. Konferensen genomförs
på värdshuset där också fika och lunch serveras.

Tema: ”Älvdalen i samverkan”

Fredag
Buss från Älvdalen avgår 08.00 från parkeringen vid Nordea.
fr. 09,30 Registrering och mingel med kaffe och smörgås.
10.25

Leo och Jan hälsar deltagarna välkomna till Idrekonferensen!

10,30

Jan pratar om vårt valda tema för konferensen och introducerar
sedan Karin Torneklint som konferensens moderator.

10,35

Karin summerar fjolårets konferens och vi blir uppdaterade om
vad vi lovade varandra vid fjolårets konferens.

10.45

Karin berättar om FR och Kommunal Upphandling (region siljan)

10,55

Föredrag av Mats Björkman från PEAB, (samverkan i stora företag)

11,15

Föredrag av Lars-Erik Wiik från ALMI, (finansieringsfrågor)

11.35

Workshop i grupper, 30 min. (funderingar kring samverkan)

11.55

Lunch i värdshuset.

12.45

Föredrag av Mats Erixon från Folkets Hubb
(Digitala mötesplatser, demo.)

13,15

Arenadiskussion i ett öppet forum där Karin och Peter är
koordinatorer.

14,30

Eftermiddagskaffe. (Demonstration av digital mötesplats)

15.00

Arenadiskussionen fortsätter.

ca 17,00 Dagens avslutas.
19,30

Fördrink i baren på Pernilla Wiberg Hotel.

19,45

Middag på Pernilla Wiberg Hotel.
Därefter underhållning med ”Kritzers”.

Lördag
08,30

Resumé från gårdagen. Karin och Peter.

08,45

Workshop i 30 min, reflektera från gårdagen.

09,15

Diskussioner om detta

10,30

Förmiddagsfika (Demonstration av digital mötesplats)

11.00

Diskussioner fortsätter

12,00

Lunch i värdshuset.

12,50

Avslutning och nästa års konferens.

14,30

Bussen avgår från PWH

Samverkan mellan

