Gröna inspirationsdagar
- forum för debatt och diskussion -

Lördag 23 september

9.30-10.00    Registrering och fika
10.00-10.10 Välkommen till Gröna Inspirationsdagar 2017!
Anders Åkesson, gruppledare och regionråd i Region Skåne, och Fredrik Hanell
distriktsordförande i Miljöpartiet de gröna i Skåne

  SAL A

10.10-10.55 Valupptakt och valfokus!
Inledande seminarium om valupptakt och valfokus 2018 - med Miljöpartiets
partisekreterare Amanda Lind och kommunikationschef Henrik Karlsson Svensson

  SAL A

11.00-12.00 Så satsar vi på en jämlik skola där ingen lämnas efter
Med Gustav Fridolin, utbildningsminister och Miljöpartiets språkrör.

  SAL A

12.00-13.15 Lunch, mingel och paus
KLK arrangerar gruppledarträff under lunchen
13.15-14.00 Valbara seminarier:
Migration och etablering
  SAL A
Med Maria Ferm, Gruppledare i riksdagen och talesperson för migration och lika rätt
Så moderniserar vi hälso- och sjukvården
  SAL B
Genom digitaliseringen förväntar vi oss bättre kvalitet, patientsäkerhet och tillgänglighet.
Men vinsterna finns inte i själva tekniken utan i hur vi använder oss av den. Hur förändrar
man arbetssätt och patientbeteenden inom vården? Och vad är politikens roll i detta?
Dolores Öhman, regionråd, Region Skåne och ordförande i beredningen för e-hälsa.
Klimatpolitik i väljarnas vardag - fem tips på hur du kan driva frågan.
  SAL C
Vilken klimatpolitik kan vi göra till vardagsnära frågor som engagerar våra väljarna så att
vi blir relevanta i det dagliga samtalet? Samtalsledare är Gustaf Wiklund, styrelseordförande
för Öresundskraft och politisk sekreterare och rådgivare för Miljöpartiet i Helsingborg.
Feminismpepp!
  SAL D
Om hur politiker bemöter härskartekniker och använder dem till sin fördel, samt hur vi som
gröna politiker bemöter påhopp på vår politik och förändrar sociala klimat. Med Linnea
Engström, Europaparlamentariker. OBS! max 15 deltagare. A
 nmäl dig här
14.15-15.00 Valbara seminarier:
Klimaträttvisa - vägen framåt efter parisavtalet
  SAL A
Linnea Engström, EU-parlamentariker, som jobbar med den första rapporten någonsin
om klimaträttvisa och feminism i EU-systemet, samt gender-koordinator i miljöutskottet.
Socialförsäkringar och pensioner, sammansvärjning eller sammanhållning!? SAL B
Fler och fler står utanför vårt gemensamma försäkringssystem och har försörjningsstöd
istället. Varför är det så och vad gör regeringen? Finns det fattigpensionärer i Sverige?
Finns det pengar till pensionsutbetalningar i framtiden? Riksdagsledamot Rickard Persson
Samling för skolan!
  SAL C
Nationell strategi för kunskap och likvärdighet. Riksdagsledamot Elisabet Knutsson
berättar om Skolkommissionens slutbetänkande och samlade strategi.
Kommunkul!  Inspirationsföreläsning om att nå ut som kommunpolitiker.
  SAL D
Med Nils Karlsson, kommunalråd i Malmö.

15.00-15.30  Fikapaus
15.30-16.15  Valbara seminarier:
Ungdomars psykiska hälsa
  SAL A
Om samarbetet kring PART - Preventivt arbete tillsammans. En viktig del i det
förebyggande arbetet med barn i Helsingborg, Landskrona och Region Skåne. Samtal mellan
Anders Åkesson, regionråd med ansvar för för primärvård, psykiatri och tandvård, Pernilla
Danielsson, projektchef för PART, socialförvaltningen Helsingborg och Ann-Christine
Borgman ordförande socialnämnden Helsingborg.
Årets Miljöbästa kommun och andra success stories
  SAL B
Tre av våra skånska kommuner hamnade på topp tio i rankningen Miljöbästa kommun
- hör om kommunernas success stories och ta chansen att dela med dig av din avdelnings
framgångsfaktorer. Scenen är din - presentationer om 5-10 minuter, följt av diskussioner.
Samtalsledare är Emma Berginger, kommunalråd i Lund.
Skolpolitisk diskussion
  SAL C
Ta chansen att fortsätta samtalen och diskussionerna med Elisabet Knutsson om skola,
utbildningar och skolpolitik - för dig som är lokal skolpolitiker eller skolpolitiskt intresserad!
Budgethanteringen i riksdagen - och det politiska landskapet inför 2018
  SAL D
Hot om misstroendevotum mot ministrar, och utbrytningar av budgeten. En flygskatt
som införs, men inga förändrade 3:12-regler. Vad händer egentligen med budgetbehandlingen i riksdagen, och hur kan det komma att se ut kommande år? Rasmus Ling,
riksdagsledamot i skatteutskottet som också suttit i utredningen En tydligare budgetprocess.
16.25-16.40   Prisutdelning: MP Skånes hållbarhetspris 2017
Miljöpartiet de gröna i Skånes hållbarhetspris 2017 delas ut till en uppsats som
inspirerar till att nå de globala hållbarhetsmålen! Prisutdelning och presentation.

  SAL A

16.45-17.30 Rösten hörs mer än orden
  SAL A
En människas röst är så självklar att vi knappt hör den. Men rösten spelar större roll än de flesta
tror. Rösten avslöjar bland annat ålder, stress, samhällsklass och utseende. Rösten påverkar hur
vi bemöts och vår förmåga att kommunicera. Detta föredrag ger ett medicinsk, psykologiskt och
sociologiskt perspektiv på rösten, samt tips på hur man kan använda sin röst bättre. Henrik
Widegren, läkare och en av de lärde i Fråga Lund.

Praktisk information

Anmälan: Senast 10/9 via anmälningsformulär som du hittar på medlemswebben
Plats:
Medborgarhuset, Kyrkogatan 1, Eslöv
Mat& fika: Under för- och eftermiddagspauserna serveras te och kaffe, frukt eller
macka/fikabröd. Till lunch serveras vegetarisk buffé en trappa ner. Har du beställt specialkost/
annan kost så finns det - meddela personalen i Medborgarhuset så tar de fram fika/lunch till dig.
Seminarier och utbildningar: I programmet finns 17 seminarier och 12 utbildningar. Flera av
seminarierna är gemensamma för alla deltagare och andra är valbara. Några av de valbara har
platsbegräsningar och då kan du föranmäla dig via en länk med medlemswebben:
skane.medlem.mp.se eller på plats under helgen

Gröna inspirationsdagar
- forum för debatt och diskussion -

Söndag 24 september
9.30-10.00 Kaffe
10.00-10.15 MP+SV= utbildningar
  SAL A
Välkommen till utbildningsdagen - med Linus Olofsson, verksamhetschef för
Studieförbundet Vuxenskolan och Helena Lundberg, utbildningsansvarig på Miljöpartiet.
10.15-11.00 Valbara utbildningar:
Så gör din lokalavdelning er egen lokala valplan!
workshop med Studieförbundet vuxenskolans verksamhetschef Linus Olofsson
och Miljöpartiets utbildningsansvarige Helena Lundberg.
Kommunicera Gröna framsteg - i sociala medier
Praktisk workshop med Jennie Larsson, kommunikatör och politisk sekreterare
i Region Skåne
Medlemskampanj och medlemsvärvning
med Carolina Bruseman, Kommunikatör och kampanjledare Miljöpartiet de Gröna
i Västra Götaland, och Rebecka Forsberg, språkrör för Grön Ungdom Väst
Att kandidera i regionvalet
Träff för er som vill kandidera till regionvalet 2018. Anna-Maria Myszka Gustafsson,
regionfullmäktigeledamot och vice ordförande MP Skåne.

  SAL A
  SAL B
  SAL C
  SAL D

11.15-12.00 Valbara utbildningar:
Grön ideologi
  SAL A
Diskussionsworkshop med utgångspunkt i våra nya inspirationsfilmer
Samtalsledare Helena Lundberg, utbildningsansvarig på Miljöpartiets riksorganisation
Så kan vi göra valet tillgängligt!
  SAL B
Här får du tips på hur du konkret ska gå till väga för att personer med funktionsnedsättning
ska kunna ta del av vår politik och rösta på oss. Med Kjell Stjernholm, vice ordförande i
Region Skånes habilitering och hjälpmedelsnämnd och nationellt ansvarig verksamhetsutvecklare på Studieförbundet Vuxenskolan för funktionsrättsarbetet och målgruppens
tillgång till demokrati, delaktighet och valdeltagande.
Debatt- och medieträning
  SAL C
Med Carolina Bruseman, Kommunikatör och kampanjledare MP i Västra Götaland, och
Jennie Larsson kommunikatör och politisk sekreterare MP Skåne. Max 15 delt. Anmäl dig här
Så funkar regionpolitiken!
  SAL D
Fakta och samtal om hur regionpolitiken och Region Skåne fungerar. Med Anna-Maria
Myszka Gustafsson, regionfullmäktigeledamot och vice ordförande MP Skåne.
12.00-13.15 Lunch, mingel och paus

13.15-14.00
Att administrera medlemsregistret
En workshop  (via Hang-out) för lokaladministratörer, med Magnus Haglund,
organsiationsutvecklare och ansvarig för miljöpartiets medlemsregister.
Bli övertygad om att engagera dig i kommunpolitiken!
Föredrag och men mest samtal om hur kommunpolitiken fungerar, vad som kan vara
bra att veta, anekdoter från Helsingborgs kommunpolitik och varför du ska
engagera dig (mer). Marcus Friberg, gruppledare och kommunalråd Helsingborg.
Med mindre än ett år kvar kvar till valet - hur prioriterar och planerar vi?
Workshop för mindre avdelningar - Carolina Bruseman, Kommunikatör och
kampanjledare, MP i Västra Götaland
Skapa, utveckla och hotta upp din profilsida på mp.se
Workshop för förtroendevalda med Emil Samnegård, politisk sekreterare i Region
Skåne. Max 15 deltagare, anmäl dig här!

  SAL A
  SAL B

  SAL C
  SAL D

14.00-14.15 Kaffe- och fruktpaus
14.15-15.15 Hur kan vi bäst bemöta populism och främlingsfientlighet?
Om hur vi på bästa och mest framgångsrika sätt kan bemöta våra meningsmotståndare
och deras väljare. Hur kan vi kommunicera mer konstruktivt?
(Och vad är det egentligen som har gjort att SD har fått så stort stöd?)
Anders Sigrell, professor i retorik vid Lunds Universitet

  SAL A

15.15-15.30
Gemensam summering av utbildningsdagen och avslutning på Gröna Inspirationsdagar 2017!

GRÖNA INSPIRATIONSDAGAR 2017 är ett samarrangemang
mellan Studieförbundet Vuxenskolan och Miljöpartiet de Gröna i Skåne

