PROGRAM
när?

onsdagen den 9 november, 12.30-16.50

var?

Wallenbergsalen, Konferenscentrum Wallenberg, Medicinaregatan 20A

12.30

Kaffe & registrering

13.00–13.10

Välkomna! Erik Blix, moderator, Roland Andersson, CSR
Västsverige, Helena Lindholm Schulz, Göteborgs universitet,
Anna-Lena Johansson, Business Region Göteborg samt Birgitta L
Öfverholm, Göteborg & Co hälsar välkomna.

13.10–13.30

CSR – vad och varför? Forskaren Niklas Egels Zandén från
Göteborgs universitet berättar om begreppet CSR och den
forskning som sker inom området i Göteborg.

13.30–14.00

FRÅN UPPFÖRANDEKOD TILL UPPFÖRANDEPRAKTIK
Annika Axelsson, en av grundarna till företaget Dem Collective,
pratar hållbar utveckling i praktiken. Om hur du som företagare
kan implementera nya tankar och förbättra arbetet med etik och
ekologi i alla led.

14.00–15.00

CSR speed meeting På din namnbricka har du en färgprick.
Du tillhör gruppen i samma färg under speed-meetingen. Varje
grupp får ta del av två miniföreläsningar och ett ”snabbsnack”.
Du får mer information av moderatorn.
Ansvarsbarometern Ansvarstagande i förändring, en
studie av västsvenskars syn på ansvar - Ylva Mattsson-Wallinder
- SOM-Institutet Göteborgs universitet, Christian Maloney - Ekan
AB & Raquel Sanchez - Stadsledningskontoret, Projekt Upp!
CSR genom studentsamverkan Hannah Ashton, personalvetarstudent, berättar om sin uppsats som handlar om
samspelet mellan värderingar och CSR ur ett HR-perspektiv.
Sara Augustsson, fd miljövetarstudent, berättar om de olika
typer av projekt hon gjort för Miljöbron och hur dessa bidragit
till en anställning direkt efter avslutade studier.
Malin Eriksson, miljövetarstudent, berättar om den miljöutredning och den kemikalieinventering som hon gjorde i samarbete
med Miljöbron.
snabbsnack Här får du chansen att prata och knyta kontakter
med de andra i din grupp. Ta med visitkort och passa på att
nätverka.
Hållbart ledarskap - Vad innebär det? Bengt-Olof
Hansson, fd SKF, Eddi Omrcen, miljöchef Göteborgs universitet &
Mohammed Belhaj, forskningsrådgivare Göteborgs universitet.

Från
ord till
handling
Huvudarrangörer

Samarrangörer

15.00–15.30

Mingel Passa på att besöka montrarna och anta utmaningarna
inom CSR Västsveriges tre initiativ.
Studenter och representanter från Göteborgs universitet finns på
plats för att berätta hur du kan samarbeta med studenter.
Studenterna är universitetets snabbaste och bredaste resurs, de
har färsk kunskap och kommer med nya idéer. Varför inte ta
hjälp av dem i ditt CSR-arbete?

15.30–16.45

MILJÖDIPLOMERING GENOM STUDENTSAMARBETE Annika
Lilja på CeJi Sanering och studenten Samuel Sandholm hittade
varandra genom Miljöbron. Samarbetet gjorde dem många
erfarenheter rikare och resulterade i en miljöutredning.
CSR Hands on Medverkande i CSR Västsveriges tre verktyg
visar hur de arbetar med CSR, vilka utmaningar som finns men
också vilka vinster de ser med arbetet.
REKO KONTOR: Hans Jonsson, Communicare Kommunikationsbyrå
KLIMATINITIATIVET: Joachim Schubert, OFFECCT AB
SOCIALT ANSVAR I ARBETSLIVET: Anne-Charlotte Gustavsson,
Vägen ut

16.45-16.50

avslutning

utställare du möter under dagen:

Business Region Göteborg
CSR Västsverige
CONNECT Väst
Göteborg & Co Näringslivsgruppen
Göteborgs universitet
Karriärcentrum
Miljöbron
Från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet:
Partnerprogrammet, Career Service, Management av tillväxtföretag - MATIX oxh
Sektionen för marknadsföring

