Äntligen är det dags för Mötesplats Lycksele, i år med temat Global
attraktionskraft. Ett tema som syftar till att ta tillvara på och sprida
de spetskompetenser vi har i länet, men också att skapa intresse för
internationell investering i Västerbotten. Dagarna i Lycksele fokuserar
på koncepten: Västerbotten i världen och världen i Västerbotten. Vi
får möjlighet att lyssna till spännande föreläsningar och chansen att
fördjupa oss under Tillväxtforum. Parallellt med programmet pågår
utvecklingsverkstäder där grupper i gemensamma ansträngningar
skapar förslag på de bolag och produkter som världsmarknaden
kommer att efterfråga i framtiden. Varmt välkommen till den stora
kraftsamlingen – Mötesplats Lycksele!

14.00

Välkommen till Mötesplats Lycksele
Erik Bergkvist (S), regionråd vid Region Västerbotten,
Anna Olin Kardell, moderator och Andreas Skog, Region Västerbotten

14.10

Jämställdhet för en attraktiv region
Gudrun Schyman (FI), talar om hur Västerbotten kan använda
jämställdhet för att skapa en attraktiv region.

14.55

Vad händer i utvecklingsverkstäderna?
Rapport kring vad som hänt i utvecklingsverkstäderna sedan de
startade den 30 maj.

15.00

Så blev Vakin en viktig internationell resurs
Tomas Blomkvist, VD, Vakin, berättar hur Vakin genom ansvar och
engagemang bortom kommungränsen, tillsammans med fokus på
kompetensutbyte- och spridning under tio års tid har bidragit med
spetskompetens i spännande projekt världen över.

15.20

Fika och mingel

15.40

Världens smartaste tandklinik
Inge Andersson,  Head of product portfolio and offerings, Tieto
Healthcare, welfare and education och Per Tidehag,  tandvårdsdirektör
VLL berättar om tandvårdens IT-lösningar för en högkvalitativ och
kostnadseffektiv tandvårdsverksamhet.

16.00

Västerbotten och världen – en vinnande mix
Ulrika Cederskog Sundling, vice VD Business Sweden berättar om
hur Västerbottens kompetens på export och spännande utländska
investeringar kan lyfta vår region.

16.30

Tillväxtforum
Under eftermiddagen kommer deltagare vid Mötesplats Lycksele
genomföra en skapandeprocess av idéutbyten. Över gränserna
diskuterar vi hur tillväxt skapas genom jämställdhet, att våga växa
genom internationalisering, långsiktig livskvalitet och arbetskraft på
landsbygden.

17.35

Hur kompetensförsörja ett växande Västerbotten?
Mikael Sjöberg, Generaldirektör Arbetsförmedlingen, talar om möjligheter
och utmaningar när näringsliv och offentlig sektor behöver rekrytera.

18.00

Avslutning dagsprogram

Kvällsprogram
19.00

Erik Bergkvist

Gudrun Schyman

Tomas Blomkvist

Ulrika Cederskog
Sundling

Mikael Sjöberg

Program 31 maj 2017

Onsdag 31 maj – Västerbotten i Världen

Middagsmingel och garden party!
Vid Restaurang Skogskåtan på Ansia

Innovationer
Kompetensförsörjning
Hållbarhet
Utvecklingsverkstäder

Margit Håkansson

Torsdag 1 juni – Världen i Västerbotten
Välkommen till dag två
Anna Olin Kardell, moderator

8.50

Hela Sverige i Världen
Terese Bengard, verksamhetschef Hela Sverige ska leva!, belyser
landsbydens betydelse ur ett framtidsperspektiv och ifrågasätter
myterna om dess innevånare som introverta bakåtsträvare som
inte gillar mångfald.

9.10

Varför arbeta med innovationer när man är bäst på ständiga
förbättringar?
Annica Öhrn, ansvarig för sjukvårdsinnovation Region Östergötland,
berättar om Östergötlands utmaningar för att ge medborgaren en
trygg, säker och tillgänglig vård. Genom att identifiera samarbetsytor
där näringsliv möter offentlig sektor ges nya möjligheter till samverkan
mellan regional utveckling och hälso- och sjukvård.

9.30

Vad händer i utvecklingsverkstäderna?
Rapport kring vad som händer i utvecklingsverkstäderna som närmar
sig final.

9.40

Urban Express
Per Schlingmann berättar om hur ledarskap och kommunikation kan
användas för att skapa förändring men även hur den processen kan
bibehållas över tid.

10.30

Fika och mingel

10.50

Growth unlimited – en ny industriera
Ann-Christine Schmidt, FUI-koordinator Skellefteå Kraft och
Patrik Öhlund, VD Node Pole talar om ökad digitalisering och ny teknik
skapar möjligheter för nya tjänster och produkter. Viktig infrastruktur,
tillgång till hållbar och stabil energiproduktion, kompetensnivå, politisk
och geologisk stabilitet ger unika förutsättningar för Sverige och norra
Sverige.

11.10

Paneldiskussion – Export från Västerbotten
Anders Jonsson, Rototilt
Katharina Saalo, Business Sweden
Peter Karlstén, Gate 88
Jenny Ferry, Gate 88

11.35

Final utvecklingsverkstäderna
Presentation av idéerna som jobbats fram i utvecklingsverkstäderna
och framröstning av tre vinnare.

12.20

Tack för den här gången

12.30

Lunch

Anna Olin Kardell

Per Schlingmann

Terese Bengard

Patrik Öhlund

Program 1 juni 2017

8.45

Annica Öhrn
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Mötesplats Lycksele är en del av Innovationsloopen. Mötesplatsen
syftar till att vitalisera regionen, framtidssäkra dess attraktionskraft
och vidareutveckla innovationsklimatet. Syftet är att främja hållbar
utveckling, förändra attityder, skapa engagemang och sätta igång
tankar, diskussioneroch samhandling
mellan relevanta opinionsbildare.
Läs mer på: innovationsloopen.se

#vbtn17

Läs mer om varje talare och innehållet på www.motesplatslycksele.se/program
Anmäl dig och läs mer på www.motesplatslycksele.se
Har du frågor om Mötesplats Lycksele?
Kontakta:
Carina Eriksson
Eventansvarig Region Västerbotten
carina.eriksson@regionvasterbotten.se
070-535 57 05

Mer information

Våra mötesplatser

Olivia Collin
Programansvarig Mötesplats Lycksele
olivia.collin@regionvasterbotten.se
073-514 50 66
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