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Program (ändrat 19.3.)

Virtuellt kapprum 9.30-10.00 

10.00 Riksdagsledamot Anders Norrback öppnar webbinariet

10.10 Platspolitik i ljuset av pandemin – nya möjligheter för landsbygden,
    Malin Rönnberg, professor i statsvetenskap, Karlstads universitet                  

10.50 Aktuellt inom landsbygdspolitiken och landsbygdsutvecklingen,
    Antonia Husberg, landsbygdsöverinspektör, JSM och

          Ann-Sofi Backgren, specialsakkunnig inom landsbygdspolitik och
    landsbygdsutveckling
 

Lunchpaus 11.45-12.30

12.30 Trender & Framtid – framtidens organisation och ledarskap,
    Kjell Lindström, trendspanare, författare, redaktör
 

13.30 Kort teknisk-/kaffepaus

13.40 Introduktion till Dialogpaus,
    Antonia Husberg, landsbygdsöversinpektör, JSM

13.45 Dialogpaus -diskussioner med två olika teman (ändring):
   1. diskussion om vad vi behöver för att ett bra liv ska förverkligas nu        
      och om tio år
  2. diskussion om hur vi idag och om tio år kan skapa mer välmående 
      med mindre
 

14.55 Sammandrag/avslutning av dagen och välkommen till Åboland 2022

Virtuellt kaffe för dem som vill "hänga kvar" till klockan 15.15

Välkommen med på Landsbygdsriksdagen 25.3. - Smart landsbygd 2.0!

Dagen avslutas med Dialogpaus  som ger innehåll för det nationella
Landsbygdsparlamentet i Kurikka 1.-2.10.2021

Information:
Ann-Sofi Backgren, +358 (0)50 522 2642

Antonia Husberg, +358 (0)29 516 2033,  JSM
Li-Marie Santala, +358 (0)40 158 8038, SILMU-byar

Malin Rönnblom är professor i statsvetenskap vid
Karlstads universitet. Hennes forskning rör bland annat
kritiska studier av jämställdhetspolitik, landsbygdspolitik,
regionalpolitik och tillväxtpolitik.
Under senare år har hon alltmer kommit att intressera sig
för betydelsen av marknadsinspirerade former för styrning
(som new public management) när det gäller demokratins
framtid. 

Bilden är tagen av Andreas Reichenberg    

Kjell Lindström är föreläsare, trendspanare och författare
samt redaktör för Sveriges största trendspaningsbrev -
Noden trender - sedan 2005. Han föreläser bland annat på
Handelshögskolans kvalificerade ledarprogram sedan
många år. Han har även skrivit böcker (i samarbete med
kollegan Magnus Dalsvall) ”Bortom tankefällan”,
”Den nakna ledningsgruppen” och ”HR och den nya
verkligheten”. År 2013 tilldelades han ”Magnus Söderström-
priset” av Linnéuniversitetet och Akademikerförbundet SSR
för sina insatser för svenskt personalarbete.

Anmäl dig med senast 23.3. till li-marie.santala@silmu.info,
så får du en länk till webbinariet dagen innan
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