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Se brevet i webbläsare

Varmt välkomna alla medlemmar till det årliga
Glöggminglet!
Eftermiddagen den 6 december tillägnas för våra
medlemmar. Vi presenterar nyheter om nätverket
och några spännande projekt och senare på
eftermiddagen blir det glöggfika och mingel
tillsammans med SVNs styrelseledamöter och
inbjudna. Välkommen till oss för att summera det
gångna året och vad vi åstadkommit tillsammans
för att stärka hållbara verksamheter i linje med
FNs globala mål för hållbar utveckling. Anmäl
dig HÄR för att mysa med oss!

Giraffpriset
Vem har stuckit ut halsen i år? För 8:e året i rad
delar vi ut Giraffpriset. Sista nomineringsdagen är 6
december och utdelning sker i början på nästa år.
Mer info finns HÄR eller nominera en Giraff direkt!

Välkommen Joakim Wennerlund
Joakim praktiserar hos oss fram tills årskiftet och är en viktig resurs
för att driva SVN framåt bland annat inom kommunikationen. Vill ni
vara med i våra flöden eller på hemsidan så hör gärna av er. Han
arbetar även med Tommy Borglund på Forever Sustainable. "Jag
vill åstadkomma stora förbättringar i Sverige och omvärlden att bli
mer hållbara, och genom nätverk och partnerskap så blir
möjligheterna som störst." Joakim tog nyligen en Masterexamen i
International Business på UPF Barcelona School of Management
och han vill arbeta på ett multinationellt företag som har stor
påverkan och är ett praktexempel på hur hållbarhet genomsyrar
hela verksamheten.
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FoUdagen i Gävle

Det var ett väldigt känsloladdat event under World
Values Day den 18 oktober när Kristina Paltén
berättade om vad hon fick uppleva när hon
sprang från Turkiet till Turkmenistan. Values
Academy, NAVLab Sweden och SVN Sweden
bjöd in på en filmvisning där Kristina visar hur
fördomar ifrågasätts och hur människor öppnar
sina famnar och hem till en kvinnlig främling. Mer
info finns HÄR.

SVN:s medlemmar Svensk Judo och
Helhetskommunikation medverkade den 16
oktober på AFA:s Forsknings och utvecklingsdag
om arbetsmiljö. Dagen innehöll många
spännande föreläsningar och aktiviteter med den
senaste forskningen inom fysisk arbetsmiljö.
Fallkompetensaktiviteten som Svensk Judo höll
var väldigt uppskattad och många uttryckte att de
var intresserade att medverka i fallprojektet. Läs
mer om detta HÄR.

Hållbarhetsdagen i Norrköping
Vår medlem Golvkedjan arrangerade en hållbarhetsdag i Norrköping den 18 oktober tillsammans
med sitt medlemsföretag KVM Golventreprenad. Hållbarhetsfrågor och klimatfrågor blir allt
viktigare, även för byggbranschen. Därmed också för medlemsföretagen i Golvkedjan, deras
kunder och partners. De bjöd in till några timmars inspiration, erfarenhetsutbyte och diskussion
med duktiga externa föreläsare. Detta för att bli klokare och hållbarare tillsammans!
Karin Strömqvist Bååthe, Generalsekreterare i Social Venture Network, berättade hur
hållbarhetsfrågorna utvecklats genom åren, beskrev utmaningarna idag och pekade ut vart
hållbarhetsarbetet är på väg.
LarsÅke Lidén, VD för Golvkedjan, berättade hur Sveriges största kedja för golv och
plattsättningsentreprenörer praktiskt arbetar med hållbarhet. Uppförandekoder mot utvalda
materialleverantörer, ISO 14001certifiering, välgörenhetsprojekt, seminarier på Almedalen och
klimatberäkningar (carbon footprint), för varje företag och enskilda golvprojekt som är verklighet
idag. LarsÅke berättade varför Golvkedjan gör allt detta, och vad det innebär för beställare,
kunder och andra intressenter. Läs mer om deras hållbarhetsarbeten HÄR.

Almedalen 2019  Ses vi där?
Vi kommer finnas på Almedalen 2019, både på universitet och på vår medlem
Aktuell Hållbarhets arena. Är du intresserad av att vara med oss på Almedalen, hör
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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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