Västerbotten – en levande plats

Mötesplats Lycksele 7–8 juni 2022
Var med och påverka utveckling och framtid i Västerbotten!
Sedan 2013 har Mötesplats Lycksele fungerat som en central träffpunkt i länet för alla som på något sätt jobbar
med regional utveckling. 2022 innebär en nystart för Mötesplatsen, när vi post-pandemin samkör en slimmad
fysisk konferens med en digital version online. Uppdraget förblir dock detsamma: att uppdatera varandra,
skapa samsyn och blicka framåt.
Mötesplats Lycksele 2022 står på tre ben, 1) mingel och middag, 2) korta inspirationsföreläsningar med
panelsamtal och slutligen 3) en handfast workshop.
Var med och delta och påverka du med!
Fysiskt på plats i Lycksele (maximerat antal) eller digitalt via online-konferensen. Anmälan öppnas inom kort.
OBS! Vi har ett maximerat antal deltagare för den fysiska delen under onsdagen den 8 juni.
Mer information på www.motesplatslycksele.se
Tid: Tisdag 7 juni till onsdag 8 juni, 2022
Plats: First Camp Ansia, Lycksele
Anmäl dig via denna länk senast måndag 23 maj!
Eventavgift:
• Jag är med på middagen den 7 juni och konferensdagen den 8 juni (fika och lunch ingår): 1.595 kronor
• Jag är enbart med på middagen den 7 juni: 595 kronor
• Jag är enbart med på konferensdagen den 8 juni: 995 kronor
• Jag är med digitalt 8 juni, kl 9.00 – 12.00, kod skickas ut: Gratis!
Boende:
Boende (hotellrum och stugor) bokas av deltagarna själva, på länkarna nedan
www.firstcamp.se
www.hotelllappland.se
Praktiska frågor:
Anders Sellström, strateg på enheten externa relationer och strategisk platsutveckling, Region Västerbotten
+46 70 540 12 ,12, anders.sellstrom@regionvasterbotten.se

Tillsammans för
regionens utveckling

Program Tisdag 7 juni
19.00 MIDDAG OCH MINGEL
• Gemensam middag på Restaurang Ansia. Meet-up. Trubadur Johan Wennerstrand underhåller.

Program Onsdag 8 juni

Rickard C

Anna P

Lokal: Ansia konferenscenter
9.00
AKT 1
• Rickard Carstedt och Anna Pettersson hälsar välkommen!
• Moderator Anna Pettersson introducerar Akt 1
• Gruvnäringens potential i en hållbar framtid. Boliden
• Förädla på plats ger ökad lönsamhet! Christer Hedlund, vd, Maxmoduler
• Grön kompetens, hur hittar vi den? Annica Mäkitalo, strateg, näringsliv och utbildning, Region Västerbotten
• Energins betydelse för den gröna omställningen. Joachim Nordin, vd, Skellefteå Kraft
• Panelsamtal om kompetensförsörjning och efterfrågan på arbetskraft. Christer Hedlund, vd, Maxmoduler
och Annica Mäkitalo, strateg, näringsliv och utbildning, Region Västerbotten
10.25
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LUNCH

13.00 AKT 3
• Moderator Anna Pettersson introducerar Akt 3
• Social innovation, Impact Academy 2030, Coompanion.
Johan Wennerstrand, projektledare, Lycksele kommun
• Hur ska civilsamhället kunna hänga med i näringslivets just nu extrema utvecklingstakt?
Åsa Ögren, ordförande, RF-SISU Västerbotten
• Nystart med nytt mindset! Tom Englén, verksamhetsledare, Change the game
13.50 WORKSHOP
• Introduktion av Workshops med Nicke och Nico
• Workshop 1 i lokal Älgen
• Workshop 2 i lokal Tjädern
14.45

Annica M

FIKA

10.45 AKT 2
• Moderator Anna Pettersson introducerar Akt 2
• Öst-västlig klimatsmart infrastruktur skapar grön arbetsmarknadsregion.
Joakim Strand, riksdagsledamot och fullmäktiges ordförande i Vasa
• Samhällsomvandlingen i ett cirkulärt perspektiv.
Anna Jarnehammar, IVL Svenska Miljöinstitutet, vice vd, chef affärsutveckling, marknad och internationellt
• Hur tänka långsiktigt och strategiskt för att städer och orter ska vara attraktiva att bo, verka och leva i? 		
David Carlsson, vd och koncernchef, Balticgruppen
• Grönt spår mellan Hällnäs och Storuman! Maud Ericson, strateg infrastruktur, Region Västerbotten
• Panelsamtal om energibehovet kopplat till en cirkulär samhällsomvandling.
Joachim Nordin, vd, Skellefteå Kraft och Anna Jarnehammar, IVL
12.00

Christer H

FIKA

15.10 ÅTERSAMLING OCH AVSLUT
• Återsamling och allmänna slutsatser av workshops. Call to action!
• Avslutning och summering av Anna Pettersson och Rickard Carstedt
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