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Västerbottens-Kuriren 
För femte gången i rad hålls Mötesplats Lycksele och
som vanligt fanns en rad välkända gäster på
talarprogrammet. Först ut var Gudrun Schyman (FI)
som pratade om vikten av jämställdhet och att vi ännu
inte kommit dit.

Temat för årets mötesplats Lycksele var "Global
attraktionskraft" och på plats fanns 350
konferensgäster varav de flesta efter handuppräckning
uppgav att de under dessa dagar hoppades få nya
insikter och skapa nya kontakter.

 Första talare var Gudrun Schyman (FI) som pratade
om hur Västerbotten kan använda jämställdhet för att
skapa en attraktiv region. Hon pratade även om klass-
och maktsamhället och hur de flesta tycker att det är
en självklarhet med jämställdhet, men att vi ännu inte
kommit dit.

 - Det handlar om mänskliga rättigheter, sa hon bland
annat.

 Mikael Sjöberg, generaldirektör på Arbetsförmedlingen
släppte under sitt tal den stora nyheten om 100 nya
jobb till Lycksele i en nyetablering. Han talade även om
omställningarna med globalisering och digitalisering
som företagare kan använda till sin fördel. Han
menade också att migrationen till Sverige bidrar med
många möjligheter för kompetensförsörjning.

 Under torsdagen kommer även Per Schlingmann att
tala om hur ledarskap och kommunikation kan
användas för att skapa förändring. Per Schlingmann är
bland annat före detta statssekreterare, chefsstrateg
och partisekreterare i Moderaterna.

 Region Västerbottens har även delat ut
kulturstipendiat. Stipendiaterna blev Gerd Aurell,
bildkonst, Jögge Sundqvist, slöjd, Catharina Carlsson,
design, och årets hederspris tilldelas Kaarina Åström.

 Under dagarna hålls även workshops och

paneldiskussioner. Målet med Mötesplats Lycksele är
att främja hållbar utveckling, förändra attityder och
skapa engagemang, diskussioner och samhandling
mellan relevanta opinionsbildare. Framtidsdagarna,
som det också kallas, vill ge kraft åt Västerbottens län,
framtidssäkra dess attraktionskraft och vidareutveckla
innovationsklimatet. På plats fanns allt från företagare
till politiker.

 Extra-info:

 Mötesplats Lycksele

 Mötesplats Lycksele är en konferens som pågår under
tre dagar i Lycksele. Det är Region Västerbottens
framtidsdagar och konferensen hålls för femte gången
i rad. Konferensen innehåller bland annat workshops
och föreläsningar samt panelsamtal. Mötesplats
Lycksele är huvudeventet i Region Västerbottens
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process Innovationsloopen som har en vision om att
skapa de bolag och produkter som blir efterfrågade på
en världsmarknad i framtiden.
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