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#tillsammansföroskarshamn

Mitt i näringslivet – nytt
lunchmöte på webben
Aldrig har väl behovet av att samlas tillsammans varit större? I tider där klimatet för
näringslivet är tufft och nya förutsättningar avlöser varandra arrangeras nu en
serie näringslivsluncher från mitt i länet, mitt på dagen och mitt i veckan.
Mitt i näringslivet är en unik kraftsamling som lyfter viktiga frågor och sätter fokus på lösningar
när vi nu ställer om vårt samhälle.
Under åtta tisdagar kl 12.05–13.00, webbsänds dessa näringslivsluncher, med information
och inspiration för näringslivets olika parter i hela Kalmar län.
Näringslivscheferna från alla tolv kommunerna deltar med en nulägesanalys och spaningar
utifrån sin lokala och regionala verklighet. Företagare berättar om goda exempel eller
efterlyser samarbete. För att få dialog och engagemang från tittare tas frågor och synpunkter
direkt i programmet.
Vid varje tillfälle delges även aktuell och nyttig information från till exempel Almi, Skatteverket,
Tillväxtverket. De två sista programtillfällena ägnas åt fokusområden med sikte på framtiden
och tiden efter corona.
Tanken är att intresserade kan sitta vid sin dator, gärna äta en take awaylunch, och följa
mötet.
Upplägget för varje webbsänd näringslivslunch är detsamma. Under de första sex tillfällena är
det fokus på två av länets kommuner och de två sista luncherna tar sikte på framtiden och
tiden efter corona. Först ut är Oskarshamn och Kalmar den 21 april. Du kan läsa mer om Mitt
i näringslivet på kommunens webb.

Länk till livesändningen

Mötesagenda 21 april
Länk till livesändningen hittar du här.
12.05 – sändningen börjar, Jessica Bergsjö inleder.
Gäst med information: Katharinga Hultgren, jourhavande företagslots Oskarshamn
Näringslivschefer: Johanna Wihl, Oskarshamn och Monica BjörkegrenOhlsson, Kalmar
Företagare berättar:
Kalmarföretagen Simon Sandberg, Bergkvarabuss och Anna Bäckman, Bäckman & Berg.
Oskarshamnföretagen Ulrika Hansson, HR Scania och Peter Ljung, Marinex.
12.55 – sändningen avslutas.

Datum för livesändningarna
På Mitt i näringslivets Facebooksida hittar du mer information om vilka kommuner och företag
som står i fokus just det datumet. Där finns även evenemang skapade för varje livesänt
tillfälle. Informationen uppdateras löpande och det är i respektive evenemang på Facebook
som länken till livesändningen läggs ut.
Här kan du gå med i Facebookevenemanget för den 21 april.
Övriga datum:
28 april, 5 maj, 12 maj, 19 maj, 26 maj, 2 juni – tema: framtidens industri, 9 juni – tema: blir
det som vanligt igen?
Vi ses i morgon!
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