Boka in kl 12.00 24/1 -kl 13.00 25/1 Anmälan för deltagande och logi på Scandic Alvik .
Tema: VAtten, en VAlfråga 2018
Se programmet som håller på att ta form.
Agenda Onsd 24 jan
•
•
•

•
•

•

Kl 12.00-13.00 Gemensam lunch på Scandic Alvik
Kl 13.00-13.30 Svenskt Vatten hälsar välkommen samt presentationsrunda
13.30-15.00 Gästtalare:Carla Chiaretti, Head of Policy EurEau. Water Matters och
Caroline Greene, EurEau Communications Manager EurEau. Water Matters.
Förberedande uppgift: Svenska regioner finns representerade i Bryssel med egna
kontor. De bevakar sin regions intressen gentemot EU. Känner du till vem som
företräder din kommun? Hart ni varit i kontakt med dem i något ärende? Inför
konferensen vore det intressant att veta hur de arbetar för er med just vattenfrågan.
Kl 15.00-15.30 Fika
Kl 15.30-17.00 Gästtalare:
Ulrika Stuart-Hamilton (L) är idag generalsekreterare för Famna och har arbetat som
opinionsbildare och chef under lång tid – med anknytning till det offentliga samtalet.
Hon kommer att tala om politisk kommunikation och vad det är som gör en
fråga till en valfråga. Ulrikas erfarenheter är bland annat hämtade från hennes tid
som statssekreterare under jämställdhets- och biträdande utbildningsminister Maria
Arnholm, som i sin ministerportfölj även ansvarade för civilsamhällesfrågor,
uppdraget som styrelseordförande för Statens Kulturråd, vice VD på
Entreprenörskapsforum, analyschef på Företagarna, informationschef på
Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, informationsrådgivare på Gullers grupp
och stabschef hos finansministern.
I arbetspasset ingår rundabordsamtal om hur vi jobbar lokalt med
påverkansarbete idag och hur vi kan lyfta vattenfrågorna inför respektive efter valet?
Vilka samhällsaktörer vill vi påverka och vad bör de veta/kunna? Vad vill vi uppnå?
Kl 18.30 Gemensam middag och nätverksmingel på Stadshuskällaren med
middagstalare Stockholms Stadshus.

Torsdag 25 januari
•

•
•

Kl 09.00-10.15 Svenskt Vattens experter presenterar sin syn på "VAtten som
VAlfråga" och berättar om hur Svenskt Vatten arbetar med politiskt
påverkansarbete.
Kl 10.15-10.30 Fika
Kl 10.30-12.00 Presentationer och rundabordssamtal om hur vi kan arbeta
lokalt, baserat på inspiration och goda exempel hämtade från gårdagens och
morgonens talare samt andras (deltagares) exempel.
Vilket påverkansarbete känns aktuellt och angeläget för din organisation?

Anmäl dig här!

