Almedalsveckan
Region Gotland

Almedagen tar Almedalsveckan till Stockholm
Onsdagen den 22 januari tar vi Almedalsveckan till Stockholm för en
dag. Det blir en eftermiddag med fokus på information och
inspiration, för alla som är intresserade av Almedalsveckan som vår
gemensamma demokratiska mötesplats.
Förberedelserna för årets Almedalsvecka pågår för fullt hos många av de
närmare tvåtusen arrangörer som tillsammans skapar veckans innehåll. Frågor
om markplats, tillstånd och vad som krävs för att vara en del av det officiella
programmet börjar komma in till Almedalsveckans projektkontor.
-

Vårt syfte med Almedagen är att arrangörer ska få praktisk hjälp kring
tillståndsfrågor, miljödiplomering och tips om hur evenemangen blir
tillgängliga för alla, för att nämna några delar av vad vi kommer att
prata om från scenen, säger projektledaren Mia Stuhre.

Förutom att deltagarna får tips och råd inför sin medverkan i Almedalen,
bjuder också spännande personer på sin erfarenhet från Almedalsveckan, till
exempel hur de använder sitt engagemang i sin långsiktiga planering. Detta har
lockat närmare 220 personer att anmäla sig, från över 100 olika organisationer.
-

Vi vill också skapa en ”pop-up-Almedalen” med intressanta
diskussioner, om hur vi lever upp till vår vision att det ska vara en
demokratisk mötesplats för alla samt vilken roll Almedalsveckan spelar
utifrån utveckling av demokratin som vi ser i samhället, fortsätter Mia.

Det är andra gången som Almedalsveckan arrangerar en pop-up i Stockholm
genom Almedagen. Förutom intressanta programpunkter från scenen, finns
ansvariga för Region Gotlands värdskap och ett tjugotal representanter från
den gotländska besöks- och eventbranschen på plats för att visa upp vad
Gotland har att erbjuda.
Almedagen är precis som Almedalsveckan kostnadsfri och öppen för alla.
Media är hjärtligt välkomna.
Tid och plats:
22 januari kl 13-17 (kaffe finns från 12.30), 7A Odenplan, Odengatan 65, Stockholm
Se program på nästa sida.
För frågor kontakta:
Mia Stuhre, projektledare: 0498-26 90 85 mia.stuhre@gotland.se

Almedalsveckan
Region Gotland

Programmet i korthet:
13:00-13:25 Hur var Almedalsveckan 2019?
Vad tyckte arrangörerna om veckan, vilka förbättringsförslag arbetar vi med och
vilka nyheter möter deltagarna på Almedalsveckan 2020?

Eva Nypelius, ordförande Regionstyrelsen/Region Gotland
Mia Stuhre, projektledare, Region Gotland.

13:25-13:40 Almedalsveckan sett utifrån statistiken
Hur ser Almedalsveckan ut sett utifrån ett statistiskt perspektiv?

Hampus Brynolf, vVD Springtime-Intellecta

13:40-13:55 Hur gör vi tillsammans Almedalsveckan hållbar?
En guide genom miljömål, platsbantning och kranmärkning.

Jonas Nilsson, ekostrateg, Region Gotland

13:55-14:15 Hur gör vi Almedalsveckan tillgänglig för alla?
Alla ska kunna delta i Almedalsveckan, men hur gör vi den tillgänglig för alla,
oavsett förutsättningar.

Maria Johansson, projektledare och jämlikhetskonsult, Make Equal

14:15-15:00 Mässa, eftermiddagsfika och möte med gotlänningar
Under eftermiddagskaffet kan du få direkta tips och råd av gotländska proffs som
har varit med som serviceleverantörer till Almedalsveckan under många år.
15:00-15:45 Hur Almedalsveckan används långsiktigt i planeringen
Erfarna arrangörer delar med sig av sina erfarenheter och kunskap.

Niklas Huss, innovationschef på Länsförsäkringar
Hediye Güzler, press- och opinionschef fackförbundet Vision
Olga Grönvall Lund, grundare av Mäckish AB, Bekkga AB och Reformaten
Anders Tollmar, konsult för Nowa kommunikation

15:45-16:15 Gemensam workshop om Almedalsveckans utveckling
Du kommer att få vara med och delta i diskussionerna om Almedalsveckans
utveckling. Tema för workshop är dels hur veckan kan leva fler dagar, dels hur vi
skapa förutsättningar för mindre aktörer att delta.
16:15-16:30 Kort bensträckare och kaffepåfyllning
16:30-17:00 Demokratins utveckling och Almedalsveckans plats
Erfarna Almedalsdeltagare diskuterar vår demokratiska mötesplats roll i
utvecklingen av demokratin.

Stig Björn Ljunggren, statsvetare och blivande chefsredaktör Sydöstran
Emelie Bergbohm, Vd och producent Bohm Bohm Room
Ulla Pettersson, ordförande socialdemokraterna på Gotland
Moderator är Marianne Olsson, managementkonsult och författare till Konsultboken
Utställare:

Almedalen Just Nu, Clarion Hotel Visby, Best Western Strand hotel, First
hotel Kokoloko Gotlandsresor/Scandic hotel, Tott Hotelgroup, Destination
Gotland, goGotland, Hansaevent, Kinbergs plats 3, Wisby Strand Congress
and Conference, iVisby Tryckeri, PA-kompaniet samt Region Gotland

Välkomna!

