Kluster, kompetens
och konkurrenskraft
24 januari 2013 kl 12.30–17.00 | Grand Hôtel, Stockholm
Skogstekniska klustret hälsar välkommen till en informativ och inspirerande eftermiddag om kluster, kompetens och konkurrenskraft. Vårt samarbete mellan skogsmaskinföretag,
forskning och samhälle öppnar möjligheter att utveckla en världsledande ställning inom skogsteknik.

Relationer är ett av nyckelorden för ett kluster liksom kunskap och kompetens. Lärande utvecklas
ofta genom samtal, det gäller såväl företag som människor. Vår kunskapsdag behandlar bland annat
klusterdynamik, kompetensförsörjning och forskning som verktyg. Tillsammans avslutar vi dagen
>>
med den klassiska Västerbottensbuffén klockan 18.30. Detaljprogrammet finner du på nästa sida.

Anna Löfmarck Vaghult

Lars Laestadius är jägmästa-

är VD i Grufman Reje, ett managementkonsultföretag som
har som specialitet att analysera
kommunalt näringsliv, effektmäta
kluster och utvärdera forskningssatsningar och olika nationella
kartläggningar. Anna Löfmarck
Vaghult är civ ing och ekon dr på
en avhandling om kundrelationer
i tjänsteföretag. Hon har arbetat inom stab och ledning på
Mercuri International och har lång erfarenhet av rådgivning
och coachning inom tillväxt, organisation och försäljning.

re och doktor i skogsteknik. Sedan
1998 arbetar han med internationella skogsfrågor på tankesmedjan World Resources Institute i
USA. Han har ett förflutet som
forskningskoordinator på Europakommissionen och som forskare
vid SLU och Forskningsstiftelsen
Skogsarbeten. Lars medverkade
även förra året vid Skogstekniska klustrets kunskapsdag på
Grand Hôtel.

PROGRAM 24 januari 2013
12.30	Lunchsmörgås. Registrering
12.50 	Inledning. Hans Eliasson, ordförande Skogstekniska klustret och Maria Hedblom, VD
13.00 	Klusters dynamik ger tillväxt. Anna Löfmarck Vaghult, VD Grufman Reje
	Jämställdhet som strategisk kompetensförsörjning. Pär Lärkeryd, VD Norra Skogsägarna.		
	Kristina Franzén, VD Näringslivets Ledarskapsakademi. Helena Österslind, Jämställdhets-		
direktör. Niklas Swanemar, VD Olofsfors AB
	Långsiktig kompetensförsörjning. Komatsu Forests satsning på teknikcollege i Umeå.		
	Jonas Jonsson, platschef vid Komatsu Forest Umeå
14.20

Bensträckare. Kaffe och smörgås

14.30

Forskning som verktyg. Pedro Miranda La Hera, doktor i reglerteknik och robotteknik. Martin
Servin, universitetslektor vid Umeå universitet. Derny Häggström, grundare av Oryx Simulations

	Vår kompetens en exportvara. Lars Laestadius, Senior Associate vid World Resources Institute
	Vår innovationsprocess – framtidens skogsmaskin. Martin Ärlestig, konstruktionschef 		
	Komatsu Forest. Urban Bergsten, professor SLU. Maria Hedblom, VD.
16.30–17.00 Workshop: Innovationer • Sammanfattning. Hans Eliasson, ordförande
18.30	Västerbottenbuffé

Anmälan görs till
weronica.mattsson@skogstekniskaklustret.se senast den 10 januari 2013.
Deltagandet i kunskapsdagen är kostnadsfritt. Ange i din anmälan om du vill delta i både kunskapsdagen
och middagen. Om du anmäler dig till middagen men sedan inte kommer, blir du dock debiterad en
avgift på 750 kronor. Obs begränsat antal platser.

Vi tackar våra samarbetspartners och finansiärer:

samt Kommunerna Bräcke, Hudiksvall, Malå, Umeå, Vindeln, Örnsköldsvik
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