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Inbjudan 
Vinnande Partnerskap idag och imorgon: 

Exempel och erfarenheter 
Seminarium torsdag 10 nov 2011, 09.00–12.00 

Parken, Rosenlundsgatan 34–36, Stockholm 
 
 
 
 
Vår landsbygd får allt fler utmaningar. Nytänkande och kreativitet behövs för att hitta nya arbetssätt 
och samverkan mellan det offentliga, privata och den ideella sektorn. Inom Leader har man särskilt 
betonat vikten av att dessa sektorer måste finna former för att samverka för att få ett hållbart resultat. 
Goda exempel som visar på praktiska exempel har visat sig vara en bra modell att ta lärdom av. 
 
Därför inbjuder Kungl. Skogs och Lantbruksakademien och Landsbygdsnätverket till ett seminarium 
med syfte är att visa på hur offentlig, privat och ideell sektor har hittat modeller där alla sektorerna 
blir vinnare. Inspiration och kreativitet i ett vinn-vinn förhållande kännetecknar seminariet. 
 
Lokal kapitalförsörjning är allt viktigare för företag och andra aktörer som vill utveckla nya 
verksamheter likväl som att behålla service och infrastruktur på landsbygden. Jörgen Andersson från 
Leader Åres gröna dalar och aktiv inom landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning, ger 
en aktuell lägesrapport från arbetsgruppen och presenterar förslag till lokala sparbolag.  
 
Seminariet avslutas med en öppen diskussion och frågestund på temat Vinnande partnerskap och 
Lokal kapitalförsörjning. 
 
Kom och låt dig inspireras samtidigt som du kan bidra med dina erfarenheter i ämnet 

Välkommen! 
 
 
 
 

Åke Barklund 
Akademiens sekreterare och VD 

 

 
Peter Melin  
Ordförande landsbygdsnätverket 

 
Detta seminarium finansieras med hjälp av EU:s Landsbygdsprogram samt Stiftelsen A.W. Bergstens donation och Carl Fredrik 
von Horns fond. Program och praktiska upplysningar, se sidan 2. 
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Vinnande Partnerskap idag och imorgon:  
Exempel och erfarenheter 
Seminarium torsdag 10 nov 2011 

 
 
Program: 
 
08.30 Registrering 
 
09.00 Välkomna 
 Svante Nilsson, KSLA 
 
09.15 Trepartnerskap som resurs i Leaderprojekt.  

Erfarenheter från Leader Gränslandet och Våg 21 
 Karina Veinhede, verksamhetsledare och Denny Lawrot, ordförande 

 
10.00 Kaffe 
 
10.30 Lokalt arbete över tre sektorer där alla blir vinnare 
 Roger Fjellseth, Mellansels idrottsförening 
 
11.00 Lokal kapitalförsörjning genom samverkan 
 Jörgen Andersson 
 
11.30 Diskussion och frågor 
 
12.00 Avslutning och lunch 
 
 
 Med reservation för ev. ändringar 
 

Tid Torsdag den 10 nov 2011, 09.00-12.00,  

Plats Parken, Rosenlundsgatan 34–36, Stockholm 

Anmälan Senast den 3 november via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se  
Avbokning måste ske senast den 7 november annars faktureras SEK 500 för våra 
kostnader. 

Avgift Seminariet är kostnadsfritt 

Frågor Innehåll: Eva Ronquist, eva.ronquist@ksla.se, telefon 08-54 54 77 06,  
Anmälan: Gun Askerö, gun.askero@ksla.se, telefon 08-54 54 77 12 
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