
Westums konferens 2017

Innehållet i årens konferens kommer att ställa fokus på hur man som företag och 
organisation kan möta samtidens förändringar. Vi kommer att höra inspirerande 
föreläsningar, få en inblick i Westums pågående projekt och samtidigt få möjlig-
het för en aktiv deltagande i Westums utvecklingsarbete.
 
I år bjuder Westum på konferenskostnaden för en person per betalande medlem.

OBS! Logi bokas och betalas separat av varje gäst på telefon 033-7858223 eller 
via er organisations resebyrå. Vid bokning ange koden: Westum samt er organi-
sationens fakturauppgifter. Borås Stad har reserverat ett antal rum på Hotellet 
Scandic Plaza Borås fram till 28:e februari.

Anmäl dig här!

Läs mer och hitta hit:
http://textilefashioncenter.se/kontakt.4.5a2c172d150178caa1bcabb1.html

Om ni har några frågor – kontakta Bernadett Pakucs, projektkoordinator 
på Westum! bernadett.pakucs@westum.se eller 070 889 76 04.

Välkommen till Westums konferens. I år träffas vi på Textile 
Fashion Center i Borås!

Varmt välkommen till

NÄTVERK

WESTUM

30-31 mars

Program på nästa sida

https://response.easyresearch.se/s.asp?WID=1093761&Pwd=28364327
http://textilefashioncenter.se/kontakt.4.5a2c172d150178caa1bcabb1.html


Torsdag 30 mars
09.00-09.30 Registrering och kaffe - plan 2 lokalen Garveriet

09.30-09.45 Välkomna! Anders Brunberg, Westums ordförande

09.45-10.00 Westums utvecklingsplan – nulägesbild 
  Bernadett Pakucs, projektkoordinator Westum

10.00-10.45 Ledarskap i förändring - Niklas Hedin - CEO, Centiro Solutions

  Niklas har blivit utsedd till årets chef av tidningen Chef. Centiro har blivit  
  utsedd till årets arbetsplats av det internationella organisationsutvecklings  
  ’företaget Great Place To Work Institute.

10.45-11.30 Hållbart arbetsliv – Daniel Yar Hamid, Universitets lektor, Högskolan i Borås.  
  Daniel har forskat om små o medelstora företag och kommer att berätta om  
  hållbart arbetsliv för bolagsutveckling.

11:30-12:15  Lunch - på The Company - lunchbiljetter delas ut i förväg.

12:15-13:00 Rundvandring Textile Fashion Center – Tina Lundell och Klas Ekdahl, Borås stad

13:00-13:30 Status KOBRA – projektkoordinator och aktivitetsansvariga i Kobra

13:30-13:45 Status Erasmus +

13:45-14:00 Fikapaus utanför Garveriet

14:00-15:45 Westums årsstämma

15.45-16:00 Mural revolution - Stina Hallhagen projektledare av Gatukonstfestivalen  
  No Limit, BoråsBorås

  Att förändra stadsbilden kan ändra bilden av en hel stad.  
  Stina berättar om succéprojektet.

16:00-16:15 Paus utanför Garveriet

16.15 – 17.30  Guidad tur i Borås med tema ”Street Art” och skulpturvandring

19.00 – 21:00 Middag på Pumphuset med musikunderhållning: Quiz 

 Iman Khalaf, grundare av Barbershop i Borås och Noberu of Sweden  
 berättar om sin resa som nyanländ i Sverige och hur en utbildning kan förändra  
 allt. Iman är idag en mycket framgångsrik entreprenör och precis invald i  
 samma sällskap som Vidal Sassoon och Björn Axén, han ger oss ”Storyn om  
 skägget”.
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Fredag 31 mars
08.30-08:45 Inledning, Bernadett Pakucs, projektkoordinator Westum

08.45-09:45 Westums utvecklingspunkter – workshop med fokus på framtiden – del 1

9:45-10:00 Fikapaus utanför Garveriet

10:00-11:00 Westums utvecklingspunkter – workshop med fokus på framtiden – del 2

11.00-11.30 Borås TME (Turism Möten Evenemang) - Maria Kraft Helgesson, projektledare  
  SM-veckan 2017

  Borås TME är ett av staden och näringslivet i Borås samägt bolag. Bolaget har  
  till uppgift att marknadsföra, sälja och aktivt verka för att staden upplevs som  
  en attraktiv destinationsort.

11:30-12:15  Lunch på The Company - lunchbiljetter delas ut i förväg

12.15-13:00 Textilmuseet – Guidad tur i den gamla maskinparken

13.00– 13:30  Att synas på nätet med strategisk storytelling - Åsa Rydhard, storydesigner  
  och grundare av storyakadamin.se. Åsa kommer at ge oss en grundläggande  
  genomgång av vad storytelling innebär och hur man som företag och  
  organisation kan arbeta metodiskt för att göra sig synlig.

13:30-14:00 Fika och avslutning
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