Välkomna till Superteamsmöte!
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Agenda
08:30 Digital incheckning med frukostfralla och kaffe
09:00 Välkomna till vår Superteamsdag!
– Anna Lärk Ståhlberg, Fyrbodals kommunalförbund
berättar om syftet med dagen och hur dagen kommer
att genomföras.
09:10-09:20 Vilka är Fyrbodals utvecklingsnoder och
varför är dessa utpekade som utvecklingsnoder av
Fyrbodals kommunalförbund?
- Christel Thuresson, Fyrbodals kommunalförbund
09:20-10:00 Hur ser innovationskapaciteten ut i
Fyrbodal? – Sara Johansson, Jönköpings universitet
presenterar studien av innovationskapaciteten i
Fyrbodal
10:00-10:15 Fikapaus
10:15-10:40 Kartläggning av det företagsfrämjande
stödsystemets räckvidd i Västra Götaland
– Jessica Berntsson, Västra Götalandsregionen
presenterar resultatet av den räckviddsmätning som
de gjort av innovationsstödsystemet

10:40-12:00 Utvecklingsnodernas
framtidsspaning.
Hur ser framtiden ut inom Fyrbodals
styrkeområden? Hur jobbar våra
utvecklingsnoder för att driva på utvecklingen?
Talarordning:
1. Mötesplats Steneby – Anders Lindgren
2. Kristineberg – Martin Sjöberg
3. Sotenäs symbioscenter – Louise Staxäng –
Torbäck
4. Gröna Klustret, Nuntorp
5. Wargön Innovation – Markus Danell
6. Innovatum – Martin Wänblom
12:00-13:00 Lunch
13:00-15:00 Kick off för den nya utvecklingsstrategin i Västra Götaland.
OBS! Anmäl dig själv till kickoffen!
15:15-16:00 Återsamling i mötet för gemensam
reflektion över dagen.

Syfte

1+1=3

Ange projektets mål. Målen ska vara mätbara och möjliga att följa upp.

Målsättning
Att ni efter dagen;
- ska ha fått ökad kunskap om de utvecklingsnoder som finns i Fyrbodal och hur
de tänker framåt
- ska ha fått ökad kunskap om innovationskapaciteten i Fyrbodal
- ska ha fått ökad kunskap om innovationssystemets räckvidd i Västra Götaland
- att ni får ökad kännedom om varandra och får en förutsättning och längtan att
stärka relationerna.
- att ni ser er del i det stora pusslet vi lägger tillsammans i Västra Götaland för
näringslivets bästa.
- att ni ser nya och flera möjligheter till att samverkan
- har fått möjlighet att reflektera tillsammans

Reflektion – 3 frågor
• Vad har dagen gett?
• Vad blir nästa steg?
• Hur kan jag/vår organisation bidra till utvecklingen?

Läs mer på www.fyrbodal.se

Du kan även följa oss på
Facebook, Twitter och Instagram

