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,                                                                   Falun 

Välkommen till Daladagen
Magasinet, Falun den 29 oktober 2018

Fotografering av dagen kommer att ske och mingelbilder kommer att publiceras på vår webb och 
kan komma att användas i tryckt material  inom Sparbanksstiftelsen Dalarnas och Dalarna Science 
Parks verksamheter. Magasinet har också en egen fotograf som dokumenterar dagen. Bilderna kan 
komma att användas i Magasinets verksamhet och marknadsföring, för frågor kontakta 
info@magasinetfalun.se.



12:30 – 13:00

13:00

17:00

Samling och mingel

Välkommen!
Kjell Grundström, ordförande Sparbanksstiftelsen Dalarna

Våra unga är framtidens medarbetare och chefer 
Suad Ali, statsvetare 

Värderingsstyrt ägande
Ulrika Francke,  vice ordförande Swedbank 

Artificiell Intelligens, hot eller möjlighet?
2047 Science Center,  
Fredrik Löfgren, robotutvecklare och AI expert

Paus med lättare förtäring

Världen och värderingar
Jan Eliasson, fd vice generalsekreterare för FN 

Panel 
Ylva Thörn, landshövding Dalarna 
Bo Ekman, Tällberg Foundation  
Suad Ali, statsvetare 
Gabriel Ehrling Perers, politisk redaktör   
Dalarnas Tidningar 
Jens Spendrup, Ung Företagsamhet Dalarna

Utdelning av Dalastipendiet

Ungt entreprenörskap i Dalarna
Jens Spendrup, ordförande, Ung Företagsamhet Dalarna. 

UF-företagare berättar om sina utmaningar och 
erfarenheter

Avslutning med summering och reflektioner

8Välkommen!
Vi fullföljer ”Daladagstraditionen”, med varierat program 
för samhälle och näringsliv. I år har vi extra fokus på 
värderingar och entreprenörskap för framtiden.     
Dessutom har vi i år Dalarna Science Park med som 
samarbetspartner. Vår moderator Ellinor Persson guidar 
oss genom dagen. 

Vi varvar stora frågor med små insikter, utblickar i världen 
och inblickar i värden som kanske bara finns inom dig själv. 
Daladagen 2018 handlar om något som är viktigare än 
någonsin – våra gemensamma värderingar och hur de 
påverkar hela samhällsutvecklingen.

Liksom tidigare år håller vi fast vid att evenemanget ska 
vara kostnadsfritt och öppet för alla. Bjud därför gärna 
med andra i din organisation eller i ditt nätverk som kan 
vara intresserad av deltagande.

Sedan några år tillbaka har Sparbanksstiftelsen Dalarna 
och Swedbank ett mycket bra samarbete med Ung 
Företagsamhet. Ungdomars entreprenörskap och ekonomi 
är en viktig del i vårt samhällsengagemang och är en av de 
aktiviteter och satsningar som vi ger stöd till.

Sparbanksstiftelsen Dalarna och Swedbank delar under 
dagen ut Dalastipendiet för prestationer som bidragit till 
lokal och/eller regional utveckling.

Välkommen!

Sparbanksstiftelsen Dalarna
Kjell Grundström     
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Anmälan och mer information

Anmäl dig redan nu dock senast 21 oktober 2018 

 via www.swedbank.se/event/norra 
användarnamn: daladagen2018   
lösenord: daladagen2018 

eller på telefon 072-504 59 00 

 Magasinet,Tullkammaregatan 12,                                                                   Falun 

29 oktober 2018

Fotografering av dagen kommer att ske och mingelbilder kommer att publiceras på vår webb och 
kan komma att användas i tryckt material  inom Sparbanksstiftelsen Dalarnas och Dalarna Science 
Parks verksamheter. Magasinet har också en egen fotograf som dokumenterar dagen. Bilderna kan 
komma att användas i Magasinets verksamhet och marknadsföring, för frågor kontakta 
info@magasinetfalun.se.


