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Höst  men inget mörker
Hej kära medlemmar!
I skrivande stund håller vi kurser i hållbara
leverantörkedjor på TUC yrkeshögskola för
framtidens strategiska inköpare. Man blir alltid upplyft
och inspirerad av elevernas intresse och
engagemang för ämnet. Det ger mycket energi inför
hösten med flera nya spännande medlemmar,
styrelsens strategidag i ryggen och goda minnen från

Karin Strömqvist Bååthe

årets Almedalsvecka. Ni är väl med i Visby nästa år?
Jag vill passa på och tacka vår kommunikatör Lena
Videgren för hennes insatser nu när hon väljer att gå
vidare till annan anställning. Lycka till önskar vännerna
på SVN.
Färgstarka hösthälsningar
Karin Strömqvist Bååthe, Generalsekreterare

Lena Videgren

Vi får kraft och kunskap av att
nätverka
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Flera av er vet att YMR Kommunikation med Yngve Ornerud i spetsen tagit
fram vår nya logotype och profil. Vi frågade Yngve hur YMR ser på hållbarhet
och vad han och kollegorna får ut av att vara medlem i Social Venture
Network.
Vi gick med i början av 2016. Flera av våra kunder är engagerade i
hållbarhetsfrågor liksom vi själva. Vi är miljödiplomerade sedan några år. Men
kanske brinner vi mer för social hållbarhet och försöker på olika sätt bidra till
detta. Läs hela artikeln

Missa inte våra seminarier & träffar
Favorit i repris från Almedalen:
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Hur blir du hållbar som chef och vilken roll kan
HR spela? 12 oktober kl 8.30 (Frukost kl 8.00)
Nu bjuder vår medlem Helhetskommunikation in till ett frukostseminarium med
fokus på arbetsmiljöföreskriften om "Organisatorisk och social arbetsmiljö" som
har funnits i två år. Det handlar om de stora krav som ställs på chefer att arbeta
förebyggande för ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Seminariet innehåller mycket
samspel med publiken. Förra gången blev det fullsatt och seminariet kom på 10:e
plats som mest trendande seminarium inom hållbarhet i Almedalen. Läs mer här
Anmäl dig här

Alla kan falla  Fallkompetens i arbetslivet
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Vår medlem Svenska Judoförbundet (SJF) erbjuder tillsammans med AFA
Försäkring kostnadsfri fallträning på upp till 40 arbetsplatser denna höst som ett led
i ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att förebygga fallolyckor.
Ett 10 veckors program utformat av judokunnig läkare och sjukgymnaster.
Arbetsgivaren behöver ha en kollektivavtalad försäkring hos AFA Försäkring för att
ha möjlighet att erhålla ett kostnadsfritt program.
SJF samverkar med Dalarnas Högskola för att utvärdera effekterna av detta
fallförebyggande träningsprogram.
Intresseanmälan
TIPS! Är du intresserad av arbetsmiljö och fallförebyggande arbete? Missa inte
denna inspirerande dag i AFA Försäkrings regi i Gävle om Forskning och
utveckling fysisk arbetsmiljö. Anmälan HÄR

Vi definierar "Hållbar digitalisering"
Nu fortsätter arbetet med att skapa ett white paper
kring begreppet Hållbar digitalisering. Social
Venture Network genomförde ett första samtal i
Almedalen tillsammans med Åsa Stenborg,
Magdalena Aspengren, Louise König och ett 30tal
inbjudna för att diskutera vad hållbar digitalisering är
mer specifikt och behovet av ett white paper. Läs mer
HÄR. Du som är intresserad av att delta när vi håller
en första workshop hör av er till Åsa Stenborg

Åsa Stenborg

Tillitsresan med Kristina Paltén
Tack för gott samarbete med vårt
gemensamma seminarium i
gantrack.com/t/pm/1683095961562/
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Values Academy Vi har fått mycket
positiv respons på seminariet om hur vi
alla har ett individuellt ansvar för att
bidra till ett tryggt samhälle som bygger
på tillit. Fortsättning följer med nya
diskussioner. Håll utkik! Läs mer om
Kristinas mission och nya bok HÄR

Ultralöparen Kristinas Paltén i Iran

Gratttis till vår medlem Telenor som rankas på Fortunes lista över
de bästa sharedValue initiativen i världen med projektet Through
Tonic, för förbättrad hälsa i Bangladesh.

Hänt sedan sist...

Strategimöte

Koreanskt besök

Vår styrelse håller strategimöte om
nätverkets fortsatta strategi och vision.
Tack till styrelseledamot Erik Feldt för

Inspirerande med Korean Credit
Guarantee Fund som besökte oss i

att vi fick låna Nordeas lokaler.

augusti för inspiration kring finansiering
& samverkan hållbara affärer.

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