
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi inbjuder till en inspirerande kväll där vi diskuterar framtidens möjligheter  
och utmaningar för oss inom de gröna näringarna. 

Detta är ett samarrangemang mellan LRF:s kommungrupp i Falköping, LRF Ungdom, 
Gröna Innovationsgruppen och Gröna Möten. 

Vi vänder oss till lantbrukare lantbruksföretag eller verksamma inom  
de gröna näringarna med framtidstro. 

Vi hälsar särskilt välkommen till Thomas Magnusson, ordförande i EU- 
organisationen Cogeca som kan berätta om hur situationen i Europa ser  
ut just nu och vilka möjligheter som finns för utveckling av det svenska lantbruket 

Dag:  Onsdag 9 augusti 2017 
Plats:  Åsle Tå 
Tid:  18.30- ca 22.00 

Seminariet är kostnadsfritt. Mat och fika kan beställas till självkostnadspris 150:-.  
Betalas på plats. 

 Fotografer: Johan Ascard, Sofia Kämpe, Ulrika Åkesson 

Framtidens lantbruk i EU – 
möt våra bonde-representanter från Bryssel 

 

Fotograf Ulrika Åkesson 

 

 



 

Program  
18.30 Mat och mingel 
19.00 Gröna Möten – en mötesplats för dig i de gröna näringarna 
Ulrika Åkesson välkomnar till Gröna Möten. 

19.10 Cogeca – om aktuella frågor i Bryssel, EU:s framtida Jordbrukspolitik samt 
världsmarknadsläget 
Thomas Magnusson, ordförande i kooperationen för europeiska lantbrukare inleder kvällen. 

20.10 Mentorskap för unga företagare inom de gröna näringarna 
Erika Ekesbo Andrén driver UTSIKT affärsutveckling som har uppdraget i Västra Götaland, Halland, 
Värmland för Jordbruksverkets Mentorskapsprogram ”Mentor Hållbara Ledare” 

20.30 Fika och mingel 
 
20.50 Unga bönders möjlighet att påverka i EU 
Emilia Astrenius Widerström, tidigare i år vald till ordförande för LRF Ungdomen. 

21.10  Låt oss se möjligheterna i dagens forskning 
Gröna Innovationsgruppen berättar om målet att hitta nya vägar för svensk jord, skog och 
vattenbruks företagsutveckling. 
 
21.30 Diskussion och summering 

 

Anmäl till maten i samband med anmälan till gronamoten.se, alternativt ring 
Wanja på 0709 91 74 50. Anmälan sker på gronamoten.se senast 06-08-2017. 
Gröna möten sprider ny kunskap och belyser möjligheter inom de gröna 
näringarna.  

Välkomna! 
Bakom Gröna Möten som koordineras av Agroväst finns:  

Västra Götalandsregionen, Sparbanken Skaraborg, Hushållningssällskapet, Biologiska Yrkeshögskolan,  

Naturbruksförvaltningen, LRF, Skaraborgs Kommunalförbund, SLU, RISE Research Institutes of Sweden 

Gröna Möten finansieras av:     

Kontaktperson för Gröna Möten är Ulrika Åkesson, ulrika.akesson@agrovast.se   
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