Mötesplats Huddinge
Inspirationsdag för företagare och andra beslutsfattare
7 februari 2013
12:00-17:00
Växthuset,
Patron Pehrs väg 3,
Huddinge
Kostnad och anmälan

Att delta och mingla på Mötesplats Huddinge är
kostnadsfritt. Vill du vara med som utställare
kostar det 400 kronor (ex moms). Medlemmar i
Arena Huddinge ställer ut kostnadsfritt.
Vi vill att du anmäler dig, eftersom
antalet platser är begränsat.

Lunch, mingel och utställning
Kom och ät lunch medan du minglar med andra företagare
och beslutsfattare. Möt utställande företagare.
Ledarskap och innovationer i fokus
Under eftermiddagen kommer vi också att få lyssna på två
riktigt intressanta talare och en spännande paneldiskussion.
Gerhard Bley kommer tala om empatiskt ledarskap och vi
följer upp det föredraget med en paneldiskussion där
Huddinges kommundirektör Vesna Jovic, Spendrups HRdirektör Einar Botten, Thomas Engdahl, sportchef Sveriges
Olympiska kommitté (tidigare förbundskapten för friidrottslandslaget) och Gerhard Bley diskuterar ledarskapets roll från
olika perspektiv. Samtalet kommer ledas av Fredrik Welander,
Arena Huddinge.
Dessutom kommer rutinerade och innovative Lars Linde, som
arbetat många år i svensk industri, bland annat som chef för
utvecklingslaboratoriet vid AB Separator (Alfa Laval), att tala
om innovationer och entreprenörskap. Lars har utvecklat
Innovationskoden och skrivit Entreprenörsboken.
Boka din utställarplats och anmäl dig
Vi uppmanar dig att boka din utställarplats redan nu. Anmäl
dig gärna som deltagare nu också. Antalet platser kommer
att vara begränsat. Om du har frågor, kontakta Alexander
Idberg, Huddinge kommun, 0709 761 039.

23 januari 2013) genom att
Anmäl dig redan nu (eller senast
takta Alexander Idberg,
klicka på den här rutan eller kon
erg@huddinge.se eller
Huddinge kommun: alexander.idb
telefon 0709 761 039.
nge.
Välkommen till Mötesplats Huddi Mötesplats Huddinge arrangeras av:
sida.
Se fullständigt program på nästa

Mötesplats Huddinge
Inspirationsdag för företagare och andra beslutsfattare
12:00 Lunch, mingel & utställning

Kom och ät lunch medan du minglar med andra
företagare och beslutsfattare. Möt utställare.

13:00 Föredrag av Gerhard Bley

Kan ett empatiskt ledarskap och självinsikt leda till bättre
resultat? Gerhard Bley är VD för Kavli och har haft en rad
ledande befattningar i flera stora svenska företag under
de senaste 20 åren. Gerhard är en engagerad och aktiv
ledare som 2012 gav ut boken Instinkt eller insikt. Gerhard
Bley kommer att bjuda på sina egna tankar och erfarenheter i ett personligt och engagerat föredrag kring
möjligheterna med ett empatiskt ledarskap.

14:00 Fyra perspektiv på ledarskap

Vi fortsätter diskutera ledarskapet. Fyra olika perspektiv
blandas i en paneldiskussion där Huddinges kommundirektör Vesna Jovic, Spendrups HR-direktör Einar Botten,
Thomas Engdahl, sportchef Sveriges Olympiska kommité
(tidigare förbundskapten för friidrottslandslaget) och
Gerhard Bley diskuterar ledarskapets roll. Samtalet
kommer ledas av Fredrik Welander, Arena Huddinge.

15:00 Fika, mingel & utställning

Fika medan du minglar med andra företagare och
beslutsfattare. Möt utställare.

15:45 Föredrag av Lars Linde

Dessutom kommer rutinerade och innovative Lars Linde,
som arbetat många år i svensk industri, bland annat som
chef för utvecklingslaboratoriet vid AB Separator (Alfa
Laval), berätta för oss om vikten av innovationer och
entreprenörskap. Lars är civilingenjör, innovatör,
entreprenör, eldsjäl och författare. Han har utvecklat
Innovationskoden och ägnat många år åt att skriva ned
sina tankar och idéer i Entreprenörsboken. Till Huddinge
kommer han med ett engagerat och inspirerande föredrag.

