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Se brevet i webbläsare

Våren närmar sig med hållbarhet!
Hej kära medlemmar och SVN vänner! Våren närmar sig med stormsteg och likaså
gör vårt årsmöte samt den efterföljande idékonferensen som är öppen för alla.
Glöm inte att anmäla dig. Som avslutning kommer vi att utse 2018 års
giraffprisvinnare och de tre finalisterna är: Greta Thunberg, Paul Svensson
(Retaste), Dino Gerdin (Convictus).
Vår uppskattade chefshögskoleutbildning i CSR hålls i slutet av mars på Grythyttan.
Säkra din plats redan idag. Det finns även flera ytterligare tillfällen till spännande
mingel och nätverkande som vi hälsar dig välkommen till. Vi ser fram emot att träffa
dig snart!

Årsmöte och Idékonferens
Kom och var med och påverka vår gemensamma verksamhet! Årsmöte med val av
styrelseledamöter. Efter stämman samlas vi till konferens med workshops och
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diskussioner om bland annat årets Almedalenevenemang. Medlemsengagemang
Dela
på bred front – hur skapar vi det tillsammans?
Vi behöver också diskutera vilka aktiviteter som ska driva våra fyra fokusområden
Cirkulär ekonomi, Hållbar Digitalisering, Hälsa och välbefinnande samt Mångfald
framåt i år.
Eftermiddagen avslutas med bubbel och mingel.
Datum: 21 mars, 2019
Plats: United Spaces, Waterfront, Klarabergsviadukten 63, Stockholm
Anmäl dig direkt till eventet HÄR, eller för mer info HÄR!

Giraffpriset
För 8:e året i rad delar vi ut Giraffpriset
och ceremonin hålls efter årstämman och
idékonferensen den 21 mars 2019 på
samma adress. Varmt välkommna att se
vem som koras till vinnare!
Mer info finns HÄR om Giraffpriset.

Konferens med Gröna Bilister

AW med Judo och Musik!

Den 6 mars är det dags för Gröna Bilisters 4:de
upplaga av konferensen Mobilitet & Beteende i
Karlstad. I år besöks vi bl.a. av Paris vise
borgmästare Christophe Najdovski och för ett samtal
med utgångspunkt "och om bilen är vår nya cigarett 
vad kan vi lära oss av de insatser som minskat
rökande?". Deltagarna får ta del av ny kunskap från
olika expertföreläsare och ges dessutom en unik
möjlighet att lyfta fram de viktigaste punkterna till
beslutsfattare. SVNs medlemmar får 25% rabatt!
Använd koden SVN19 vid anmälan.

Sightsavers och SVN i samverkan med
Svenska Judoförbundet bjuder in till ett event
där det finns möjlighet att prova
träningsprogrammet Judo4Balance som har
målet att halvera antalet fallolyckor i Sverige.
Du kommer att få en inblick i hur judo
förändrar förutsättningarna för flickor med
synnedsättning i Indien. Denise Lopez
kommer att spela underbar musik.
Tid: 18.00.
Plats: Glashuset, Strandvägen 18.
Registrera dig här eller
email info@sightsavers.se

Vidareutbildning i Hållbart Företagande
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Örebro universitet erbjuder våren 2019 en vidareutbildning i Hållbart företagande.
Den bygger på innehållet i Sveriges första master i företagsekonomi och hållbarhet
och ger högskolepoäng. Under två dagar på Måltidens hus i Grythyttan går vi
igenom områdena CSR och företagsetik, redovisning, styrning och kommunikation,
miljömanagement och hållbara värdekedjor. Vi växlar mellan föreläsningar och
caseövningar med företag. Hållbarhetschefer från kända svenska företag deltar
som talare tillsammans med lärarna från nya masterutbildning en i Örebro. Kursen
vänder sig till yrkesverksamma som vill förstärka sin kompetens inom hållbarhet för
att kunna öka sitt engagemang i de frågorna.
SVNs medlemmar får ett rabbatterat pris!
Läs mer om utbildningen 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
av dig!

OBS! Vi kommer inom kort kontakta alla våra medlemmar för att stämma av uppgifter av
kontaktpersoner och faktureringsaddresser med mera. Håll ett öga öppet för detta. Tack!

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.

gantrack.com/t/pm/1810417011693/

3/3

