Åland 100 – Hållbarhet och samhällsansvar
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– Från utmanande förändring till framgång!

25 augusti
på Alandica

2022
Pris (inkl. moms)
Medlemmar ____________________________________ 169 euro / pers
Icke-medlemmar ______________________________ 199 euro / pers
Endast dagsprogram (13–18) ____________________ 129 euro / pers
I priset ingår föreläsningar, kaffe och tilltugg, middag samt måltidsdryck

Se program på sid 2
ANMÄL DIG PÅ NARINGSLIV.AX

Dagsprogram 13–18
Välkommen på Näringslivsdagen 2022
Jenki Rask (vd Ålands Näringsliv) och Peter Wiklöf (styrelseordförande
Ålands Näringsliv) hälsar alla välkomna.

Frida Boisen, författare, journalist, digital strateg, tv-profil
Anta utmaningen och se möjligheterna. Utsedd till Årets kvinnliga entreprenör och Årets digitala ledare i Sverige tar Frida Boisen oss med på en
resa där vi ser möjligheterna i dagens turbulenta värld. Det gäller både
de digitala och energipolitiska utmaningar vi står inför och även hur vi tar
nästa steg i fortsatt hållbar riktning i våra liv.

Anders Hägerstrand, journalist, nyhetschef, Dagens Industri
Oberoende journalistik och ett hållbart näringsliv på Åland. Ålänningen
Anders Hägerstrand är nyhetschef vid Dagens industri och har de senaste
decennierna bevakat de största affärerna och maktkamperna på den
svenska finansmarknaden. Anders blev 2018 utnämnd till Sveriges bästa
ekonomijournalist, han inledde sin karriär som journalist på Ålandstidningen i slutet på 1990-talet.

Kaffepaus och mingel
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Paneldiskussion
Moderator: Jens Berg
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Hållbarhet och samhällsansvar.
Hur syns olika kulturskillnader när det
gäller hållbarhet och samhällsansvar
i storföretag – näringslivets toppar i
paneldiskussion ledd av tidigare Hblchefredaktören och debattledaren
Jens Berg. Paneldeltagare: Tom von
Weymarn 1, Eva Biaudet 2, Meg Tivéus 3
och Frida Boisen 4.

Maria S. Wiklander, entreprenör, co-working lead
och styrelseproffs
Jobb, liv och hållbarhet. Maria S. Wiklander, Remote Lab har koll på
trender och fokus och ger här sin syn på hur vi jobbar och lever både nu
och framöver med en hållbar livsstil i fokus.

Näringslivsdagens dagsprogram avslutas
Se kvällsprogram på nästa sida.

Tidigare vd för bl.a. Fazer och Rettig samt ordförande Telia Sonera. 2 Politiker, tidigare minister
och riksdagsman. 3 Tidigare styrelsemedlem Cloetta Fazer, Billerud, Swedish Match, vd Svenska
spel och vvd Posten AB. 4 Årets kvinnliga entreprenör, tv-profil m.m.
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Kvällsprogram 18 –20
Middag med paneldebatt och underhållning

Vassa och debattglada paneldeltagare bjuder på sig själva tillsammans med vår egen internationella åländska stand-uppare Joacim
Björkvall under ledning av moderator Jenki Rask.
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Varmt välkommen!

Jenki Rask
vd Ålands Näringsliv

