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Se brevet i webbläsare

Lyckad samverkan i Almedalen
Hej på er i värmen!
Så här ett par veckor efter Almedalsveckans slut har många hunnit börja en
välbehövlig semester och det finns äntligen tid för reflektion och rekreation.
Ett stort tack för det stora engagemang och mycket proffsiga innehåll, delaktighet
och framförande som ni medverkande medlemmar bidrog med i Almedalen.
Välkommen att hänga med oss även nästa år!
Av 4 311 genomförda evenemang stod vårt nätverk för 22 seminarier, och vi bidrog
till de 29 procent som ökade tillgängligheten till Almedalsveckan genom att
webbsända våra seminarier. Närvaron på våra seminarier var hög och flertalet till
och med fullsatta (grattis Helhetskommunikation!). Flera ur publiken kommenterade
att de var nöjda. Vi fick särskilt mycket uppmärksamhet kring filmvisningen med
Kristina Palténs tillitsresa i Iran samt diskussionen om tillitsbehov som följde. Vi
testade även ett nytt grepp genom att bjuda in till grupparbete om Hållbar
digitalisering, som uppskattades mycket.
Vårt gemensamma program täckte upp
merparten av Agenda 2030målen och
reflekterade väl den mix av bredd och expertis
som våra medlemmar representerar. Årets
största ämnen i Almedalen var bl a Hållbarhet,
Digitalisering och Klimat/miljö som ju är våra
egna fokusområden.

Karin Strömqvist Bååthe

Se gärna reprisen av våra livesändningar på
facebook: Videobiblioteket/ Alla videos
Än en gång – tack för er medverkan. Nu ser vi fram
emot en fartfylld höst, men till dess önskar vi alla en
fortsatt fin sommar.
Soliga hälsningar från,
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Karin Strömqvist Bååthe, generalsekreterare
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Lena Videgren, kommunikatör

Lena Videgren

Ur Amedalsveckans nyhetsbrev:

Statistik Almedalen

Tillbakablick Almedalen

Hur många miljömärkta seminarier
hölls i år? Se detta och mer statistik på

Hyllningar och kommentarer i bildform
när evenemanget i Visby fyller 50

Almedalens hemsida.

år. Almedalen instagram

Internationellt samarbete
Den 10:e juli kom Peter M. Heilmann,
generalsekreterare SVN i Nederländerna med sin
fru Mieke på besök. Det blev ett bra möte där vi
diskuterade många spännande
samverkansmöjligheter mellan Sverige och
Nederländerna diskuterades.  Våra respektive
länder har kommit långt i sitt hållbarhetsarbete, men
inom olika sektorer. Vi kan lära mycket av varandra,
säger Karin Strömqvist Bååthe.
Fortsättning följer!

Mieke Boots, Peter Michel
Heilmann, Karin Strömqvist
Bååthe, Mats Wallin

Klicka här för medlemskap
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Box 2035 | Lilla Nygatan 13 | 10311 Stockholm | 0730896162
info@svnsweden.se | Hitta till oss

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är medlem hos oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.
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