
 

 

Talare 

Hållbart Ledarskap 
- för en grönare och bättre framtid 

 

 
Mattias Goldmann 

VD Fores 

Vart är vi på väg 
med klimatet? 

Mattias delar med 
sig av det senaste 

och lyfter fram 
ljusglimtar. 

Missa inte årets bästa konferens om hur du som ledare kan få 

hållbarhetsarbetet att bli hållbart – på riktigt! Nu får du chansen att träffa 

några av de mest framstående hjärnorna på området och samtidigt 

avnjuta miljön på Yasuragi på Hasseludden. Låt dig omslutas av kloka 

tankar, japanska bad, fiberrika diskussioner och hälsorik mat. Dessutom – 

möjlighet att provköra elbil och ladda dina egna mentala batterier. 

Konferensen syftar till att ge dig i ledande roll inspiration och verktyg till 

att ta nya steg och förbättra ditt hållbarhetsarbete. 
 

Mia Kleregård 
Ledarskapsexpert 
Hållbar Utveckling 

Sverige AB  
Mia hjälper dig hitta 

framgångsnycklarna 
för hållbart 

ledarskap och 
engagerade 

medarbetare. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jan Peter Bergkvist 
VD Sleepwell AB 
Hållbart ledarskap 
i praktiken - kräver 

helhetssyn och mod! 

JP delar med sig 

av erfarenheter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Camilla Zedendahl 

VD Destination 
Sigtuna 

Hållbarhet kan 
uppnås genom 
samverkan och 
delad kunskap. 

Camilla berättar hur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plats: Yasuragi, Stockholm 

Datum: 4:e – 5:e april 

Anmälan & program:  www.greentime.se/konferens 

Pris: 5900 kr ex moms 

 

Du får 

 Konkreta råd av erfarna ledare hur du lyckas med 
hållbarhetsarbetet 

 Förståelse för vad det nya klimatavtalet innebär 

 De senaste trenderna inom hållbarhet och vad vi har att 
förvänta oss i framtiden. 

 Förståelse kring hur hållbarhetsarbetet ger affärsnytta 

 Provköra elbil 

 Smaka på ”oumph!”, den nya råvaran från växtriket 

 Entré till Yasuragis bad 

 4-rätters middag 

 Yogapass 

 Övernattning i eget rum med hållbar frukost 

 Workshop

 

 

Moderator 
 
 

 
 
 
 

Johnny Sundin 
Inspirationsmoderator 

Program 
 

4/4 (start kl. 13) 

• Föreläsningsserie 

• Provkör elbil 

• Bad & avslappning 

• 4-rätters middag 

 

 
 

5/4 (slut kl. 11) 

• Yogapass 

• Hållbar frukost 

• Workshop 

 

 

Arrangör: Greentime AB 
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Björn Sundberg 
Verksamhetschef 
Medeltidsveckan 
40 000 människor 
samlas under en 

vecka i Visby. Hör 
Björn berätta om 

säkerhet och 
mångfald. 

 

Caroline Strindmar 
Hållbarhetschef 

Yasuragi 
Hållbart ledarskap 

på Yasuragi. 
Caroline delar med 
sig av Yasuragis 

framgångsrecept. 

 

http://www.greentime.se/konferens

