
 

 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och 

praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därtill 

knuten verksamhet. Akademien instiftades år 1811 på initiativ av Karl XIV Johan och 

startade sitt arbete den 28 januari 1813. 
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En UniK framtidsmöjlighet! 
Utvecklingsseminarium/workshop 

 

Tid Torsdag 19 maj, kl. 15.00–18.00. Efter kl. 18 blir det eftersits med ärtsoppa och UniKa inslag i 

Oscars källare.  

Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, Stockholm 

Anmälan Anmälan senast den 15 maj via denna länk.  

Avgift Avgiftsfritt. Dock faktureras SEK 500 för våra kostnader vid avbokning efter den 15 maj. 

Frågor Innehåll: Eva Ronquist, eva.ronquist@ksla.se, tel. 08-54 54 77 06 

Anmälan: Gun Askerö, gun.askero@ksla.se, tel. 08-54 54 77 12 

 Denna workshop finansieras med stöd av Stiftelsen Carl Fredrik von Horns fond 

 

Hur får vi in ungas perspektiv i gamla organisationer? På KSLA söker vi svaret i projektet UniK! 

 

Unga i KSLA (UniK) är ett initiativ med syfte att dels ge unga människor inom de gröna och blå 

näringarna möjlighet att ta del av KSLA:s samlade kunskapsutbud och nätverk, dels ge KSLA 

möjlighet att få ta del av unga människors perspektiv i sin verksamhet.  

 

Den 19 maj bjuder vi in till ett Utvecklingsseminarium där du får ta del av hur KSLA hittills har 

arbetat med UniK och med att få in de ungas perspektiv i organisationen. Såväl akademiledamöter 

som unga, vilka alla har varit med under hela eller delar av projektet, ger sina bilder av hur 

samarbetet utvecklats och vad det har gett dem. Under eftermiddagen kommer vi också att 

diskutera hur arbetet med att engagera den gröna sektorns unga i KSLA och andra organisationer 

kan fortsätta, växa och förbättras. 
 

 

 

Välkomna! 

 
Carl-Anders Helander 

Akademiens sekreterare och VD 
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En UniK framtidsmöjlighet! 
Utvecklingsseminarium/workshop 

Torsdag 19 maj 2016 
 

 

 

15.00 Ungas perspektiv behövs i anrika organisationer  

Lisa Sennerby Forsse, akademiens preses 

15.15 Projektet UniK, vad vi vill och hur det började. 

Julia Fransson 

Olle Markgren 

15.30 Resurspool, förser kommittéer och styrelser med unga ledamöter 

Hanna Nilsson 

Inger C Andersson 

15.45 

 

 

 

16.00 

Mentorprogram, unga adepter får mentorer från akademien 

Carl Dyrendahl 

Magnus Enell 

 

Casetävling, löser utmaningar i framkant 

Maria Karlsson 

Beatrice Ramnerö 

 

16.15 Workshop – hur utvecklar vi UniK? 

Moderator Lennart Wikström 
 

17.40 Slutsatser och fortsättning 

Julia Fransson 

Olle Markgren 

17.55 Avslutning 

Lisa Sennerby Forsse, akademiens preses 

 

 

Därefter välkomnar vi till eftersits och fortsatta diskussioner över en tallrik 

ärtsoppa med UniKa inslag! 
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