Almedalsveckan
Region Gotland

Almedagen tar Almedalsveckan till Stockholm
På torsdag kommer Almedalsveckan till Stockholm för en dag. Utöver
en paneldiskussion om framtidens utmaningar kan arrangörer få tips
och råd inför sin medverkan i Almedalen.
Förberedelserna för Almedalsveckan 2019 pågår för fullt både hos värden
Region Gotland och hos många av de närmare tvåtusen arrangörer som
tillsammans skapar veckans innehåll.
På torsdag arrangeras den första Almedagen i Stockholm. Representanter för
Region Gotlands värdskap finns på plats liksom delar av den politiska
huvudarrangörsgruppen och den gotländska besöks- och eventbranschen.
– Vår idé är att man ska kunna få praktisk hjälp om man till exempel har frågor
om tillstånd, men också att skapa ett ”meta-Almedalen” med intressanta
diskussioner om veckans utveckling och utmaningar, säger projektledaren Mia
Stuhre.
Almedagen är precis som Almedalsveckan kostnadsfri och öppen för alla.
Media är hjärtligt välkomna.

Tid och plats: 14 mars kl 13-18, 7A Odenplan, Norrtullsgatan 6, Stockholm
Program på nästa sida
För frågor kontakta:
Mia Stuhre, projektledare: 0498-26 90 85
mia.stuhre@gotland.se

Almedalsveckan
Region Gotland

2 (2)

Programmet i korthet:
kl 13:00-14:00 Incheckning och minimässa med gotländska representanter som
kan svara på dina frågor om Almedalsveckan.
kl 14:00-14:45 Inledningspass med vår moderator Jessica Schedvin, värden
Region Gotland som representeras av Eva Nypelius (C), samt Mia
Stuhre, projektledare för Almedalsveckan.
kl 14:45-15:30 Paneldiskussion om demokratins utmaningar och framtiden för
öppna mötesplatser. I panelen ingår SSU:s ordförande Philip
Botström, Josefine Malmqvist, riksdagsledamot för Moderaterna,
affärsområdeschef Maja Florin från Bonnier News, samt vice
ordförande för Fler Unga Amanda Bergström.
kl 15:30-16:00 Gemensam fika och möte med utställarna.
kl 16:00-16:30 Hur du får ut det mesta av din medverkan på Almedalsveckan,
PR-strategen Sandra Kastås delar med sig av sina tips.
kl 16:30-16:55 Lovisa Fhager Havdelin, generalsekreterare i stiftelsen Teskedsorden, lyfter frågan om Almedalen är en demokratisk plats
för alla.
kl 16:55-17:20 Klas Eklund, erfaren Almedalsbesökare lyfter frågan om vad det
betyder för det politiska engagemanget att Almedalsveckan har
gått från att kallas politikervecka till att vara demokrativecka.
kl 17:20-17:30 Vår moderator Jessica Schedvin sammanfattar dagen.
kl 17:30-18:00 Våra utställare är kvar om det fortfarande finns frågor.

Välkomna!

