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KLIMATKONFERENS 2014
LIVSSTIL, EKONOMI & TEKNIK
FÖR ATT MÖTA KLIMATUTMANINGEN
Klimatkonferensen i Jönköping arrangeras av
Klimatrådet för elfte året i rad. Konferensen
riktar sig till alla som är intresserade av klimatfrågan och deltagande är kostnadsfritt. För
att ge plats för ﬂer deltagare så ﬂyttas i år
konferensen till Elmia.
Denna gång har vi fokus på att belysa hur livsstilsförändring samt ekonomiska och tekniska lösningar på olika
sätt kan bidra för att möta den stora klimatutmaning som
vi står inför. Föredragshållarna som består av framstående
personer inom klimatområdet kommer att beröra både individens, företagens och samhällets möjligheter och ansvar
att bidra till att lösa klimatutmaningen.

Datum:

Tisdag 20 maj 2014

Tid:

Kl 11.30–16.30

Plats:

Hammarskjöldsalen, Kongress& Konserthuset, Elmia i Jönköping

Foto: Camilla Zilo.

Arrangörer
Konferensen arrangeras av Klimatrådet i Jönköpings län
som en del av Klimatveckan.
Anmälan
Anmälan till konferensen görs på www.klimatrådet.se
senast tisdag 6 maj. Ditt deltagande är kostnadsfritt,
men om du får förhinder och avanmäler dig senare än
den 13 maj faktureras 300 kronor i avgift.
Lokalen har hörselslinga och är handikappsanpassad.
Vid behov av teckenspråkstolkning så ordnar vi det
(begärs i samband med anmälan).
Frågor
Om du har frågor om
konferensen är du välkommen
att kontakta projektledare:
Jens Ottosson
070-898 66 06
jens@miljostrategen.se

www.klimatrådet.se

PROGRAM
11.30

Registrering, lunch och minimässa

12.50

Välkommen
Minoo Akhtarzand, Landshövding i
Jönköpings län och ordförande i
Klimatrådet för Jönköpings län

13.00

Klimatutmaningen som drivkraft
för omställning
John Holmberg, professor och
vicerektor, Chalmers

13.30

Finansbranschens roll, ansvar
och möjligheter i klimatfrågan
Sasja Beslik, Nordea, chef för
ansvarsfulla investeringar

14.00

Fikapaus

14.30

Hållbarhet som standard?
Oksana Mont, professor i hållbar konsumtion och produktion, Internationella
Miljöinstitutet vid Lunds Universitet

15.00

Glimtar av en möjlig framtid
Olivia Linander, medgrundare av PUSH
Sverige – plattformen där unga
samarbetar för hållbarhet.

15.30

Hur kan cirkulär ekonomi
skapa klimatnytta?
Tobias Jansson, sprider ordet om
cirkulär ekonomi i Sverige genom
föreläsningar, workshops och bloggen
CircularEconomy.se.

16.00

Vad krävs för att lösa
klimatutmaningen?
Paneldiskussion och summering med
alla medverkande ledd av moderator
John Holmberg

16.30

Avslutning, Minoo Akhtarzand

Minoo Akhtarzand

John Holmberg

Sasja Beslik

Oksana Mont

Olivia Linander

Tobias Jansson

Vi hoppas att du tar
dig till konferensen på
ett klimatsmart sätt!

