
Framgångsfaktorer och hållbar ekonomi 
- nycklar till välfärd?

Välkommen på SAMS årliga organisationsseminarium för det sociala om 
rådet. Årets seminarium har temat Framgångsfaktorer och hållbar eko-
nomi och ordnas 15-16 oktober i Tammerfors på hotell Scandic Tampere 
City (Hämeenkatu 1). 
Seminariet riktar sig till aktörer inom den sociala sektorn och i allmänhet 
till personer som är intresserade av välfärdsekonomi. För att anmälan 
ska träda i kraft ber vi dig vänligen betala deltagaravgiften på 30 euro till 
SAMS konto. I deltagaravgiften ingår seminarieprogrammet, middagen 
och kost samt logi i dubbelrum. Personliga assistenter deltar gratis.

Anmälning och mer information: www.samsnet.fi 
Bindande anmälan senast 3.10.2013.  

Frågor och tilläggsinformation: 
Informatör Henrika Juslin: info@samsnet.fi, 050-5629164
Verksamhetsledare Nina af Hällström: 050-3683288

SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder 
är en intresseorganisation inom det finlandssvenska 
handikappfältet. 

Mer info: www.samsnet.fi

SAMS organisationsseminarium 
inom det sociala området

  Tid: 15-16 oktober 2014
         Plats: Hotel Scandic Tampere City



ONSDAG 15.10

11.30  Lunch
13.00  Välkomsthälsning – Tor Wernér, ordförande SAMS
13.15  Kreativitet och nyskapande som drivande krafter – professor Alf Rehn, Åbo Akademi
14.45  Kommunekonomin i gungning – hur garanteras välfärden? – teamledare Sandra Bergqvist, 
             Finlands Kommunförbund rf
15.15  Kaffe
15.45  Att se möjligheter i stället för problem – Företagare Johan Kullas, Neotide Ab
16.30   Att hitta sig själv och andra genom sociala medier - grupparbete under ledning av 
             FM ICT- pedagog Johanna Björkell
18.46  Cocktail och middag
21.00  ”The Gators” underhåller i baren 

TORSDAG 16.10
08.00  Frukost
9.15  Morgongymnastik
9.30  Reflektioner från grupparbetet 
10.00  Ekonomi, välfärd och individens välbefinnande – reflektioner –riksdagsledamot Silvia Modig
10.45  Erfarenheter ur ett liv - Författare Mathias Rosenlund
11.45  Avslutande diskussion
12.00  Lunch
13.00  Hemfärd 

VI FÖRELÄSER PÅ SEMINARIET

Alf Rehn
Alf är professor i företagsekonomi vid Åbo 
Akademi. Han är internationellt uppmärk-
sammad för sina tankar om affärslivet. 
Han är också författare och föreläsare. 

Sandra Bergqvist 
 
Sandra är teamledare för svenska tea-
met vid Kommunförbundet. Hon har 
tidigare varit stadsstyrelseordförande i 
Pargas och jobbat bland annat vid Åbo 
akademi, undervisnings- och kulturmi-
nisteriet och Svenska Finlands folkting.

Johan Kullas
Johan är småbarnsfar, företagare, po-
litiker och väldigt nöjd med livet. Trots 
att han har en medfödd muskelsjuk-
dom låter han inte den hindra sig från 
att uppnå mål och njuta av livet.

Johanna Björkell
Johanna är konsult, forskare och 
executive coach. Expert på bland 
annat långsiktig motivation och 
inspiration i arbetet för att undvika 
stress och  IT och media i professionell 
och pedagogisk användning.

Silvia Modig
Silvia är riksdagslegamot och jour-
nalist, stadsfullmäktigeledamot och 
medlem av stadsplaneringsnämnden 
och Nylands förbunds landskapsfull-
mäktige. Hon är också ordförande i 
den bostadspolitiska föreningen Vaah-
teramäki ry och i kommittén Finlands 
UN Women.

Arrangörerna förbehåller sig rätten till ändringar i programmet

Mathias Rosenlund
Mathias är tvåbarnspappa, författare 
och litteraturkritiker. På sin fritid dric-
ker han kaffe, funderar på politik och 
strosar runt i böckernas värld. Debute-
rade år 2013 med den självbiografiska 
boken Kopparbergsvägen 20.


