Konferensen ”Det växer så det knakar” riktar sig mot kvinnor som
äger eller driver företag, politiker, näringslivsutvecklare och övrigt
stödsystem samt studenter och forskare med intresse för kvinnors
entreprenörskap.
Dagen ska ge dig som är kvinna och entreprenör inspiration, ny kunskap
och verktyg för att själv kunna skapa tillväxt i företaget, oavsett om du
är i en startfas eller redan har en etablerad verksamhet. Du som är
representant för stödsystem, näringslivsutveckling eller politik kan fånga
upp viktiga signaler om vad som bör utvecklas för att kvinnors företag
ska få bättre förutsättningar att kunna bidra till ett ökat värdeskapande i
det egna företaget men även till samhället.

www.grunderivekst.com

Tid: Torsdag 17 januari 2013
Plats: Holiday Club, Åre

Program – det växer så det knakar
Vi visar på möjligheter till tillväxt och utveckling i kvinnors företagande
9.00 – 9.30

Registrering, kaffe/te/choklad och macka, mingel

9.30 – 9.45

Välkommen
Britt Paula Mørkved och Yvonne von Friedrichs, initiativtagare till projektet
Kerstin Arnemo, moderator

9.45 – 10.00

Det handlar om oss kvinnliga entreprenörer och tillväxt i våra företag
En entreprenör berättar

10.00 – 10.30 Politikens utmaningar för ett jämställt företagande från ett globalt perspektiv
Maud Olofsson, fd näringsminister och vice statsminister
10.30- 10.50

Hur främjar stödsystemen kvinnors företagande
Per Niederbach, divisionsdirektør Innovasjon Norge
Rosi Hoffer, projektledare Tillväxtverket

10.50 – 11.10 Bensträckare, paus med frukt och godis

w ww.grunderivekst.com

11.10 – 12.00 Internationellt samarbete och nätverksbyggande
Diskussioner i soffan kring kreativitet, att tänka utanför boxen, jantelagens inverkan
och begränsningar, nätverksbyggande och internationellt samarbete.
Entreprenörer, forskare, politiker och representanter från stödsystem
12.00 – 12.20 Entreprenörer berättar om sin tillväxtresa
Två entreprenörer berättar
12.20 – 12.30 Erfarenheter från utvecklingsprogrammet Kvinnor & Tillväxt samlas i en antologi
Yvonne von Friedrichs och Øystein Rennemo, redaktörer
12.30 – 14.00 Lunch och mingel bland utställningarna
14.00 – 14.30 Politiska och ekonomiska utmaningar för tillväxt i kvinnors företag
Julie Brodtkorb, ledare för Høyres Kvinneforum
14.30 – 15.00 Vad säger forskningen om kvinnors entreprenörskap
Elisabet Ljunggren, seniorforskare Nordlandsforskning
15.00 -15.50

Mål och ambitioner för tillväxt
Diskussioner i soffan om fler företagande kvinnor och ökad tillväxt, ambitionsnivå och
måluppnåelse. Vilka politiska signaler ges i förhållande till vad kvinnor bör satsa på,
vad satsar stödsystemen på och vad säger forskningen?
Entreprenörer, forskare, politiker och representanter från stödsystem

15.50 -16.00

Avrundning, uppsummering av dagen
Kerstin Arnemo

16.00 -

Mingel, kaffe/te/choklad, kaka och hemresa

Med reservation för ändringar

Vid frågor vänligen kontakta Nina Solbakk på nina.solbakk@tfou.no

VÄLKOMMEN!!!

