
Välkommen till Daladagen
 Magasinet, Falun den 22 oktober 2019



Välkommen!
Nu är det dags att anmäla sig till årets Daladag som i år äger 
rum den 22 oktober 2019 på Magasinet  i Falun. 
Årets tema är ”Hållbar tillväxt”, vilket är nödvändigt för att 
hantera de globala utmaningarna. Avgörande är dock att 
tillväxten grundas på innovativa lösningar med fullt fokus på 
hållbarhetskraven. Även i år är Ellinor Persson vår moderator.

Daladagen erbjuder utifrån detta en bred inspirerande palett 
av föredrag och diskussioner som spänner från klimatfrågan 
till innovation och ledarskap. 

Som tidigare är Swedbank vår partner i eventet och inför 
årets Daladag – och inte minst med tanke på temat – 
har vi fördjupat samarbetet med Dalarna Science Park.  
Sparbanksstiftelsen Dalarna och Swedbanks samarbete med 
Ung Företagsamhet utvecklas positivt och under dagen 
kommer några UF-företagare att visa upp sina företag samt 
sina produkter och tjänster.

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

Deltagande i Daladagen är, som vanligt, kostnadsfritt. 
Dela gärna inbjudan med dina kollegor och i dina nätverk. 

Välkommen med din anmälan!

Sparbanksstiftelsen Dalarna   
Kjell Grundström         



Daladagen 2019  
Program 

12:30 – 13:00 Samling och mingel

13:00   Välkommen!
  Kjell Grundström, Sparbanksstiftelsen Dalarna, ordförande
 
 
   Hur blir man en världsledare i hållbart värdeskapande
  Liza Jonson, Vd Robur och ledamot i Agenda 2030-delegationen
  och Jens Grebäck, försäljningschef Robur
  

  Klimatinfo för alla
                      Mette Kahlin McVeigh, programchef klimat
                Tankesmedjan Fores                                                                     
  

             Hållbart ledarskap
                            Jonas Bergqvist, hockeylegendar och ledare i Swedbank 

              Paus med lättare förtäring
 

  Industrin mot 2030  – samtal på scen
  Mette Kahlin McVeigh, Tankesmedjan Fores, samtalsledare
  Mia Eriksson, SSAB, platschef Borlänge
  Jenny Gotthardsson, Boliden, platschef Garpenberg
  Anna Stiwne, Åkerströms Björbo, Vd
  

  Utdelning av Dalastipendiet

  Ung Företagsamhet
  UF-företagare berättar om sina utmaningar och erfarenheter

       Från ord till handling
          Tobias Degsell, expert på både kreativitet och Nobelpristagare
      

17.00	 	 Avslutning	med	summering	och	reflektioner



Anmälan och mer information

Anmäl dig redan nu dock senast 15 oktober 2019

via www.swedbank.se/event/norra
användarnamn:  Daladagen2019
lösenord:  Daladagen2019

eller på telefon 072-504 59 00

Magasinet, Tullkammaregatan 12, Falun 

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.


