
Arrangeras av:

Med stöd av: 

DEN 7-8 OKTOBER 2015, samlas aktörer som 
är engagerade i landsbygdsutveckling för två 
dagars nationell konferens, full av erfaren-
hets utbyte och inspiration. Programmet ut-
lovar goda exempel från ett flertal lokala 
och regionala projekt, presentation av forsk-
ningsrön och konkreta tips från inspiratörer 
inom områden som turism, fonder, kvinnors 
före tagande och jämställdhet.

Varmt välkommen att inspireras!

Välkommen till
Möjligheternas landsbygd

Sista anmälningsdag: 
16 september

Begränsat antal platser

Kostnadsfri nationell konferens
7-8 oktober 2015 i Tranås

Konferensen äger rum på Tranås Badhotell som ligger centralt i Tranås, 
lättillgängligt med t.ex. tåg. Specialpris på rum för konferensdeltagare! 

Mer info finns på: http://landsbygdskonferens.wordpress.com



Onsdag, 7 oktober

15.00 – 16.00 Registrering, incheckning 
och fika

16.00 Välkommen
Irene Oscarsson, ordförande Hela Sverige ska 
leva Jönköping
Pia Tingvall, ordförande Hela Sverige ska leva 
Östergötland

TEMA: TURISM

16.15 Kvinnors företagande inom lantgårds-
baserad turism – Genus i förändring på svenska 
landsbygder
Katarina Pettersson, forskare SLU

17.00 Kyrkogårdsturism – hur kan detta 
arrangeras?
Ewa Klingberg och Hanna Åhman, författare av 
Kyrkornas hemligheter del 1 och 2

17.30 Möjligheter och omöjligheter om att 
vara entreprenör på landsbygden som kvinna
Åsa Ingårda, Föredragshållare, inspiratör, konst- 
och möbelhantverkare och driver utbildnings-
företaget By Doing. 

18.30 Paus

19.00 Mingel och underhållning: Fälth & Zentio 
bakom helvetets portar

19:45 Middag och underhållning: Åsa Ingårda 
med kåserier och klokskap
Maten är lokalt och ekologisk producerad!

Torsdag, 8 oktober

09.00 Registrering och fika

09.45 I huvudet på en ny verksamhetsledare 
för Hela Sverige ska leva
Terese Bengard, moderator och verksamhets-
ledare Hela Sverige ska leva

10.00 En sammanhållen politik för Sveriges 
landsbygder – kort rapport från arbetet i den 
statliga utredningen
Kew Nordqvist, ledamot av regeringens 
landsbygdskommitté
Inspel från auditoriet till kommitténs arbete

10.45 Paus

11.00 LEA (lokal ekonomisk analys) ur ett  
genusperspektiv – Hur statistiken kan 
användas för att skapa jobb i Östergötland
Charlotte Rydström, Hela Sverige ska leva  
Östergötland
Martin Hultman, forskare vid Linköpings  
universitet
Representant från byalag

12.00 Så arbetar Winnet Sverige för en 
landsbygd på lika villkor
Britt-Marie S. Torstensson, ordförande Winnet 
Sverige

12.30 Lunch

TEMA: HÅLLBAR REGIONAL TILLVÄXT 
OCH ATTRAKTION

13.30 Möjligheterna i fondsamverkan
Maria von Schantz, sammankallande för fond-
samverkan, Tillväxtverket

13:50 
Landsbygdsprogrammet
Pasi Kemi, Jordbruksverket
Lokalt ledd utveckling under programperioden 
2014-2020
Johan Magnusson, Jordbruksverket

14.30 Nationella regionalfondsprogrammet
Cecilia Johansson, Tillväxtverket 

15.00 ESF, Europeiska Sociala Fonden

15.30 – 16:00 Fika och avslutning

PROGRAM 


