
En dialogkonferens om vad nya värderingar betyder för företagens möjligheter att attrahera unga människor, om intresset
av att bli chef, om olika generationers möjligheter att samarbeta och om viljan att ta ett socialt ansvar.
Onsdagen den 5 november 2008 kl. 12.00 – 17.15 på Operaterassen i Stockholm.

Etikkollegiet och FBN Sweden inbjuder Dig att diskutera och
möta morgondagens ledare idag och inspireras till nya idéer. 

Konferensen riktar sig till ägare, styrelseledamöter och högre
chefer. Arbetsformen under konferensen kommer – efter ett
inledningsanförande av Professor Owe Wikström, Uppsala
Universitet – att växla mellan samtal på scenen med inbjudna
näringslivsrepresentanter och experter och gemensamma
diskussioner vid mindre bord.

Följande frågeställningar kommer att diskuteras:
l Nya värderingar och en ny syn på livet?
l Vill de unga ta över vad vi lämnar efter oss?
l Hur ser den nya generationen på klimatfrågan och socialt
ansvarstagande?

Programmet inleds med lunch kl. 12.00, avslutas kl. 17.15 och
följs därefter upp av de deltagare som så önskar med ett
informellt eftersnack med vin och snittar på Gullers Grupp,
Hamngatan 11.
Deltagarantalet är begränsat till 120 personer.

Anmälan: Enligt anmälningsblankett – anmälan är bindande.
Konferensen kostar 2 500 kr (exkl.moms).

För ytterligare info: 
Claes Trollestad, tel 070-518 49 68 claes.trollestad@gullers.se
eller Annelie Karlsson, tel 070-569 60 10
annelie.karlsson@hhs.se

Registrering och lunch
Välkomna: Katarina Gentzel, Gullers Grupp Moderator. 
Nya värderingar och en ny syn på livet? 
Inledningsanförande Owe Wikström, Uppsala Universitet.
Rundabordssamtal och efterföljande gemensam
reflektion.
Kaffepaus
Vill de unga ta över vad vi lämnar efter oss? 
– Samtal på scen mellan tre personer samt efterföljande
gemensam reflektion. Annelie Karlsson, VD FBN
Sweden, Cecilia Lööf, Atteviks Bil AB, Robin Hallberg,
Gustav Paulig Oy, Finland. 
Rundabordssamtal och efterföljande gemensam reflektion.
Paus
Hur ser den nya generationen på viljan och förmågan
att hantera klimatfrågan och ta ett socialt ansvar? 
– Samtal på scen mellan tre personer samt efterföljande
gemensam reflektion. Claes Trollestad, Etikkollegiet, Lisa
Jackson, Ragn-Sells AB, Sacha Beslik, Banco Fonder.
Rundabordssamtal och efterföljande gemensam reflektion.
Corporate Social Responsibility (CSR) i praktiken.
Lars-Olle Larsson, Öhrlings PricewaterhouseCoopers.
Avslutning – Föreningarnas ordföranden Anders
Lindström och Christina Jutterström.
Direkt efteråt – Eftersnack med lättare förtäring på 
Gullers Grupp.
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FBN Sweden – Family Business Network Sweden 
och Etikkollegiet inbjuder till ETIKDAGEN:

Livskvalitet och arbete 
– går det att förena?
Om unga människors etik och syn på arbetslivets utmaningar

Etikkollegiet stöds av: Folksam, JM AB, Jochnicks Foundation, Gullers Grupp AB, Lantmännen, Upplands Motor och Vasakronan AB. 
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