Jämställdhet + tillväxt ‐ hur gör man?
Ja, det är den stora frågan. Det enda vi egentligen vet helt säkert är att om
det hade varit enkelt, då hade det gjorts för länge sedan.
I Jämtlands län pågår ett arbete med att öka jämställdheten inom näringslivet, via
projekten "Jämställt näringsliv i Jämtlands län" och "Främja kvinnors företagande".
Kom och ta del av erfarenheterna från dessa två projekt och delta i diskussioner med
företagare, politiker och tjänstemän. Hur kan vi gå vidare? För vidare måste vi komma
för att vårt län ska ha en positiv utveckling i framtiden.
PROGRAM 2013‐01‐31
08.30

Kaffe och registrering

09.00

Jämställt näringsliv i Jämtlands län
Välkommen!

09.05

Om resurscentraprogrammet och uppdraget, Tillväxtverket.

09.15

Erfarenheter och resultat av arbetet i projektet Jämställt Näringsliv i
Jämtlands län.Åtigårn LRC och Karlstads universitet.

10.00

Bensträckare

10.20

Vad händer i andra regioner; EDCS – EqualityDevelopment Center Skaraborg,
Winnet Västra Götaland, Winnet Västernorrland och SwecoEurofuture

11.00

Vad är ett jämställt näringsliv och vad innebär det för Jämtland – samtals‐
soffa på scen med samtalsledare. EDCS – EqualityDevelopment Center
Skaraborg, Winnet Västra Götaland, Winnet Västernorrland,
SwecoEurofuture, regionsförbundet, länsstyrelsen och publiken.

12.00

Lunch

13.00
Främja kvinnors företagande
Välkommen
13.10

Programmet Främja kvinnors förutsättningar och genomförande
 Om programmet ‐ Gunilla Thorstensson, Tillväxtverket
 Nyfiken på företagande ‐ Gun Myhr, ALMI
 Tillväxtchecken ‐ Åsa Abrahamsson, Länsstyrelsen

13.50

Hur har stödet från det offentliga påverkat mitt företagande
 Eva Margareta Stenmark – Kraftskolan AB
 Malin Liljesköld ‐ Malin Liljesköld AB
 Eva‐Lena Grape ‐ Åre Chokladfabrik AB

14.50

Vi hämtar kaffe

15.05

Vad ser vi i våra analyser
 Margaretha Lindbäck – Jämställt näringsliv
 Yvonne von Friedrich – Att starta eller inte starta företag – Det är frågan?

15.45

Hur tycker Du att vi kan skapa ett bättre sätt att främja kvinnors
företagande nu och i framtiden och hur kan Du bidra?

16.15

Avslutning

Plats

OSD

Anmälan

www.regionjamtland.se

Sista anmälningsdag 2013‐01‐25

