Inbjudan till klusterträffar -

Välkommen att utbyta erfarenheter om arbetet med
livsmedelsstrategin!
Ta chansen att träffa och utbyta erfarenheter med andra som arbetar för att nå målen i den
nationella livsmedelsstrategin! Hur kan vi få till en ännu bättre samverkan över läns- och
regiongränser än vad som finns i dag?
Jordbruksverket anordnar under hösten 2019 sex klusterträffar och bjuder in dig som
strategiskt eller operativt är involverad i arbetet med livsmedelsstrategin på regional nivå.
9.00 - 9.30
9.30 - 9.45
9.45 - 12.00

15.45 - 16.00

Registrering och fika
Inledning
Vi skapar oss en gemensam bild av vad som händer i de olika länen och
diskuterar olikheter och gemensamma nämnare.
Lunch
- Richard Tellström, docent i måltidskunskap inspirationsföreläser på temat
2020-talets globala torghandel - konsumentens värderingar om
livsmedel, mat och måltider.
- Vi diskuterar hur vi kan samverka ännu mer och hur Jordbruksverket
kan hjälpa till.
- Jordbruksverket informerar om uppdrag och senaste nytt från den
nationella nivån kring livsmedelsstrategin.
Summering och avslut

Län/region

Datum

Plats

Lokal

Sista
anmälningsdag

Östergötland
Jönköping
Kronoberg
Kalmar
Norrbotten
Västerbotten
Jämtland
Västernorrland
Värmland
Västra Götaland
Halland
Södermanland
Uppsala
Stockholm
Gotland
Gävleborg
Dalarna
Västmanland
Örebro

3 september

Jönköping

First Hotel
Ryhovsgatan 3-5

13 augusti
Till anmälan

25 september

Umeå

Länsstyrelsen
Storgatan 71 B

28 augusti
Till anmälan

9 oktober

Göteborg

Elite Park Avenue Hotel
Kungsportsavenyn 36

11 september
Till anmälan

15 oktober

Stockholm

World Trade Center
Klarabergsviadukten 70

17 september
Till anmälan

21 oktober

Örebro

City Konferenscenter
Klostergatan 23

23 september
Till anmälan

Blekinge
Skåne

24 oktober

Kristianstad

Quality Hotel Grand
V. Storgatan 15

26 september
Till anmälan

12.00 - 13.00
13.00 - 15.45

Richard Tellström är etnolog, mathistoriker och docent i
måltidskunskap. Han har medverkat som redaktör och
historisk researcher i tv-program som Historieätarna, Landet
Brunsås, Bye Bye Sverige och långfilmer som Sameblod och
Den allvarsamma leken.
Richard lyfter under sin inspirationsföreläsning frågor som:
- hur styr olika regionala värderingar produktionen och
konsumtionen av livsmedel?
- vilken matkultur stödjer den nationella livsmedelsstrategin
idag jämfört med tidigare politiska strategier kopplade till
livsmedel?
- hur kan svenska hållbart producerade livsmedel göra succé
på en global marknad?
Mer information
Mer information om uppdraget och klusterträffarna hittar du här:
http://www.jordbruksverket.se/livsmedelsstrateginregionalt
Kontaktperson:
Eva Sundberg, koordinator
E-post: Eva.Sundberg@jordbruksverket.se
Telefon: 036-15 63 22 mobil 073-232 55 70

