SKOGSNOLIAKONFERENS
23 OKTOBER 2018 UMEÅ

Från

ANMÄL ER
HÄR!

#metoo

Välkommen till en nationellt skoglig jämställdhetskonferens som anordnas av Skogslänet
Västerbotten och Nolia AB.
Denna gruppering genomför denna konferens för att tillsammans med skogssektorn syna den skogliga normen och
göra sektorn mer inkluderande och jämställd.
Inom samarbetet Skogslänet Västerbotten har Länsstyrelsen
Västerbotten, Skogsstyrelsen, SLU, Region Västerbotten och
flera av länets företag under flera år arbetat för att förändra
strukturer och föreställningar som begränsar kvinnor och
män att aktivt bruka, äga, vistas i och arbeta i skog. Denna
gruppering har gemensamt antagit en avsiktsförklaring och
arbetar aktivt för att få fler skogliga aktörer att ansluta sig
till arbetet för en mer jämställd skogssektor. Nolia AB, som
sedan 1984 arrangerar Skogsnolia, den ledande skogsmäs-

till handling

san i norra Sverige, gör nu gemensam sak med Skogslänet
Västerbotten och genomför en konferens för att syna den
skogliga normen i akt och mening att göra skogssektorn
mer inkluderande för alla.

MÅLGRUPP

Skogsägare, studenter, skogsföretag, skogsbruk, myndigheter, organisationer inom skoglig sektor, politiker etc.

PRIS

500 kr exkl. moms

TID & PLATS

23 oktober Nolia Signalvägen 3 Umeå, 08.30 - 16.30

Moderator

Workshop

Kristoffer Fredriksson

Normkritik som drivkraft för innovationer

Kristoffer Fredriksson är engagerad i frågor som
rör jämställdhet och mänskliga rättigheter. Han anordnar bland annat samtalsgrupper för män utifrån
konceptet #killmiddag och civilkurage-träning med
fokus på att ingripa när någon utsätts för trakasserier och våld.

Melinda From har jobbat med regional utveckling
i olika roller, bland annat som näringslivstrateg på
Region Värmland, VD på Drivhuset samt som VD på
den egna tjänstedesignbyrån White Box, där normkritiken är en förutsättning för bättre innovation.  

Alla deltagare får med sig praktiska verktyg som
går att använda i vardagen direkt efter konferensen,
allt för att gå från #metoo till handling.

Konferensen arrangeras av Nolia AB

Workshopen: När vi adderar normkritik i våra utvecklingsprocesser kommer nya idéer till oss, vilket
gör det till en enorm resurs för nya innovationer,
lösningar och arbetsmetoder. Genom workshopen
kommer vi arbeta med att identifiera begränsande
normer och vända dem till nya möjligheter.  
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Bilder som förändrar världen
Tomas Gunnarsson, Genusfotografen

Benitha Lindgren, Swedlist
Benitha Lindgren är delägare och koordinator i
Swedlist AB. Företaget har de senaste tre åren
fördubblat sin verksamhet samtidigt som de befinner sig i en generationsväxling, Hon kommer att
berätta om deras utmaningar, men också om hur
de utvecklar värdegrund- och jämställdhetsarbetet
samt kommer att beskriva deras tillvägagångssätt
för att nå sina mål.
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Tomas Gunnarsson, mer känd som Genusfotografen, bloggar och föreläser om genustänk i bilder
och normkritisk bildanalys. Utifrån exempel från
media, reklam och bilder av skogsnäringen berättar
han om hur bilder kan cementera begränsande
könsroller och exkluderande normer, eller hur bilder
kan kittla vår fantasi om vilka vi kan vara och bli.
Tomas Gunnarsson är genusvetare, journalist och
fotograf och har sedan 2011 drivit den populära
bloggen Genusfotografen.se.

Swedlist om tillväxt, generationsskifte och jämställdhetsarbete

Från upprop till jämställt SLU
med mångfald
Ann Dolling universitetslektor, SLU
Ann Dolling är universitetslektor på SLU i Umeå.
Som lektor forskar och undervisar hon om skog
och hälsa och hur skogen kan användas för att
människor ska kunna återhämta sig från stress och
hur virkesbruk och rehabiliteringsskog kan samplaneras. Ann Dolling undervisar även i botanik och
arbetar med utvecklingsprojektet skogen som integrationsarena. Hon är också vice dekan med ansvar
för lika villkor vid fakulteten för skogsvetenskap och
arbetar för en jämställd skogsfakultet.

Konferensen arrangeras av Nolia AB

Den jämställda arbetsplatsen skapas genom ett integrerat och
strukturerat arbete
Linda Lönnerskog, personalspecialist, Indexator
Indexator började arbeta med jämställdhet för
drygt 10 år sedan. Arbetet har sedan dess fortsatt
och handlar nu om att integrera jämställdhet och
mångfald i den ordinarie verksamheten. Linda Lönnerskog, personalspecialist vid Indexator, berättar
om nuläget på Indexator och ger praktiska exempel på hur värdegrundsarbetet på arbetsplatsen
fortsätter.
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Männen i skogen
- en föreläsning om maskulinitet,
makt och ledarskap
Jesper Fundberg, maskulinitetsforskare och
ledarskapskonsult
Fundbergs föreläsning fokuserar på maskulinitet,
makt och ledarskap för att öka insikter och utmana
föreställningar om privilegier och tillkortakommanden ur ett könsperspektiv.

Konferensen görs i samarbete med:

Konferensen arrangeras av Nolia AB

Är du den som delar våra
värderingar?
Mari Gustafsson och Torbjörn Forsberg,
chefer på IKEA.
De berättar hur IKEA, redan från rekrytering, arbetar med kultur och värderingar tillsammans med
sina medarbetare. Mari Gustafsson och Torbjörn
Forsberg kommer också att beskriva hur de skapar
IKEAS kultur genom sina värderingar och skapar
trivsel på arbetsplatsen.  

