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VISION & VERKSTAD – 11 februari i Luleå

KRAFTSAMLING 2011-2015 
EN BRED INSAMLING AV VÄRDEFULLA TANKAR

PROGRAM
14.30–15.00   Registrering

15.00–15.50   Idéverkstad
Vi inleder Kraftsamling med en Idéverkstad. Här kan du 
inspireras av goda exempel från länet som delar med sig av 
sina projekt, erfarenheter och idéer. Samtala med en av länets 
politiker och ta del av Framtidsväggen där Norrbottens unga 
tycker till om länets framtid. Framtidsväggen har i samarbete 
med Våga stått uppställd under dagens mässa Nolia Utbildning 
och Rekrytering. Allt detta hittar du på plan 5 där du också kan 
mingla med andra konferensdeltagare och avnjuta en kopp kaffe 
och en smörgås. 

16.05  INLEDNING DEL I
 Moderatorer: Peter Örn och Fredrika Johansson. 

16.20  Emanuel Karlsten
  Vad gör soci ala medier med oss 

människor?
  Digitala medier har förändrat vårt sätt att 

skapa och upprätthålla relationer, men är 
det också så att de i grunden förändrar dem?

16.50  Framtidsbilder
  Presentation av de framtidsbilder som framkommit 

under Kraftsamlings alla konferenser. Deltagare:  
Anna Tuomas & Pär Jonsson från Tillväxtrådet och 
Gunnel Vidén från Plan Sju kommunikation AB.

17.15  Laila Bagge Wahlgren
 Våga misslyckas för att vinna
  Hon ger med sin föreläsning åhörarna 

självförtroende och inspiration att våga tro 
på sig själva och sina drömmar.

17.45  Moa Sjöberg & Angelica Larsson
  Moa Sjöberg och Angelica Larsson, båda 14 år, har känt 

varandra hela livet. 2010 stod de för första gången på 
scenen som duo i Kalas-Talang i Stadsparken i Luleå. 
Nu är de tv-aktuella i programmet Talang.

18.00  Middag & Rundabordssamtal

19.10  INLEDNING DEL II

19.15  Zacke & Kalle Gracias 
  I februari 2013 släppte Zacke sitt andra album. Namnet 

”Renhjärtat” refererar dels till hans hemtrakt Norrbot-
ten och dels till vad han vill göra med sin musik.

  Kalle Gracias är en 24 årig kille från Piteå som började 
med musik redan på högstadiet men 2013 var året då 
allting skedde. Under hela sommaren turnerade Kalle 
tillsammans med Zacke och i slutet av september släpp-
te han singeln Drömmen.

  I dagarna är Zacke och Kalle ute på en Skolturné i 
Norrbottensmusikens regi. Tillsammans gör de 14 spel-
ningar i 8 av länets kommuner.

19.30  Vision & Verkstad – Goda exempel från länet

20.00 Kent Revedal
 Att sätta mål som förändrar
  Hur kan vi sätta mål som både berör oss och 

som skapar förändring? Han delar med sig av 
sin personliga erfarenhet av att sätta upp mål, 
både i företag och privat.

20.30  Eva Hamilton
 Ledarskap i kreativt kaos
  Dagens medarbetare styr man inte med  

kommandon utan med kommunikation.

21.00  Avslutning


