MISSA INTE ÅRETS KLIMATKONFERENS!

Klimatkonferensen 2018 tar sin utgångspunkt i en berättelse om motivation,
vetenskap och att bedriva verksamhet utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Vår
målsättning är att du som deltagare ska få med dig konkret kunskap och
inspiration för att kunna bidra ytterligare i att skapa en mer hållbar framtid.
Varmt välkommen!
Tid: 19 september kl.13.30  16.00.
Plats: Kulturhuset Spira, Jönköping.
Konferensen är kostnadsfri och öppen
för alla, det enda du behöver göra är
att anmäla dig.

Anmälan

ÅRETS TALARE
EMMA FRANS
Vetenskapsskribent, doktor i medicinsk
epidemiologi
Vinnare av stora Journalistpriset och
utsedd till Årets folkbildare. Med ett
gediget intresse för vetenskap och
allmänbildning tar Emma stiden mot
faktaresistens, okunskap och
vetenskapsförnekelse på ett
humoristiskt vis.
Emma Frans modererar oss med
kunskap, energi och humor genom
årets Klimatkonferens.

AMY LOUTFI
Professor i informationsteknologi, Örebro
universitet

Amy Loutfi är professor i
informationsteknik med bred
kompetens inom AI (artificiell
intelligens) och dess tillämpning i olika
typer av system, som robotteknik och
intelligenta system.
Amys forskning undersöker hur AI
snabbt påverkar samhället, bland
annat inom frågor relaterade till miljö
och hållbarhet. Är algoritmer kraftfulla
verktyg för att underlätta för hela
mänskligheten?

JOHAN GERKLEV
Hållbarhetschef, Skanska
Johan Gerklev är hållbarhetschef i
Sverige på ett av världens största
byggföretag, Skanska, där han under
20 år varit en drivande kraft i att
etablera ett grönt perspektiv på
byggande, konkret har det handlat om
miljömärkta hus, ISOcertifiering och
hållbarhetsstrategier. Johan
ståndpunkt är att det är lönsamt att
förebygga miljöproblem, att stora
företag måste gå före – och att allt är
möjligt genom nytänkande.
2015 nominerades han till Sveriges
bästa hållbarhetschef för sitt
långsiktiga och målmedvetna
engagemang.

MATILDA JARBIN
Hållbarhetschef, Godsinlösen Nordic AB
Matilda Jarbin är hållbarhetschef på
GIAB och har bidragit starkt både till
företagets interna hållbarhetsarbete
och till den affärsstrategi som i dag
ligger till grund för verksamheten.
Matilda är även med på Aktuell
Hållbarhets prestigefyllda lista över 33
hållbarhetstalanger som sätter
agendan.
Återanvändningsbolaget Godsinlösen
Nordic AB (GIAB) har som affärsidé att
hjälpa företag att omvandla avfall till
resurs genom reparationer,
återanvändning och vidareförsäljning.
Godsinlösen utsågs år 2017 till årets
återvinnare.

BJÖRN FONDÉN
Tidigare FNrepresentant, föreläsare
Björn Fondén har ett outtröttligt
engagemang för hållbarhetsfrågor och
representerade 2017 Sveriges unga i
FN. I Lidköping där han växte upp
fanns inte mycket intresse för detta,
så som 16åring startade han sin
första miljöorganisation. Björn är
utbildad i miljövetenskap och
företagsekonomi vid
Handelshögskolan i Göteborg och
deltog bland annat vid
klimattoppmötet i Paris 2015.
Björn kommer prata om hur unga kan
ta makten över sin egen framtid, om
organisering och hur vi tillsammans
kan skapa en bättre värld.

Klimatkonferensen är en del av Klimatveckan, länets största plattform för
klimat, miljöoch hållbarhetsfrågor. Klimatveckan präglas av
gränsöverskridande, lättillgängliga och motiverande aktiviteter som ger
kunskap, inspiration och ökad medvetenhet om fördelarna med ett aktivt
klimatarbete i hela Jönköping län.
Årets fullspäckade program innehåller någonting för alla  se till att boka in
dina favoriter i kalendern redan idag.

Se hela programmet för Klimatveckan

Klimatrådet i Jönköpings län
Klimatrådet är till för att åstadkomma en
energiomställning och driva på arbetet
med klimatanpassning i Jönköpings län.
Klimatrådet bildades år 2011 på initiativ av
Länsstyrelsen i samverkan med länets
kommuner, regionen, många myndigheter
och ett stort antal företag, ideella
organisationer och högskolan.
Klicka här för att avregistrera dig från
nyhetsbrevet

Postman

