Lokal ekonomi dagarna
25 – 26 oktober 2007

Skapa pengar – reellt och virtuellt
Om den lokala ekonomins kontraster
Växjö Universitet, Riksorganisationen Hela Sverige ska leva, SmåKom,
Glesbygdsverket, Forum för småföretagsforskning, Coompanion Kronoberg

Den i år jubilerande Carl von Linnés bild av ekonomi reflekterar Aristoteles uppfattning: ekonomi
handlar om att av naturresurser skapa största möjliga nytta åt människor på plats. Liknande tankar
omfattar den lokala ekonomin i tanke och handling. Årets Lokalekonomidagar vill demonstrera att
en ekonomi med sinne för platsens betydelse bärs av en annan slags variation och mångfald än den
storstaden erbjuder. Riklig tillgång på socialt kapital genererar förutsättningar för kombination av
den gränslösa och alltmer virtuella pengaekonomin med en närgången lokal bytesekonomi med sin
särskilda valuta. Varje plats och människa är unika och lokalt kan alla människor komma till sin
rätt. Med dessa föreställningar som grund inbjuder vi åter till reflekterande dialoger i Växjö.

Konferensen startar 10.00

torsdag 25 oktober

Introduktion
Bengt Johannisson, professor, Växjö Universitet

10.00

Forskare om att skapa pengar
Konsten att skapa pengar, Oskar Broberg, fil.dr. Handelshögskolan Göteborgs Universitet
(http://www.hgu.gu.se/item.aspx?id=10846)

10.15
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Två helt olika exempel
11.00
- Entropia Universe – virtuell ekonomi/global community/PED currency (www.mindark.se) (prel.)
- Findhorn – reell ekonomi/local community/EKO currency, Gabrielle Hamm (www.findhorn.org)
Lunch

12.00

Forskare om att skapa lokal utveckling
13.30
- Entreprenörskap och regional utveckling, Karin Berglund, fil.dr./Anders W Johansson, docent,
Mälardalens Högskola(www.mdh.se)
- Tradition och förnyelse i Ockelbo, Johan Gaddefors, universitetslektor, Högskolan i Gävle
(www.hig.se; Wij trädgårdar www.wij.se)
10 Parallella seminarier - med kaffe

14.30

Liten avrundning av dagen

16.30

Buss till Växjö

17.00

Middag på lokal – mingel från 18.00

19.00

Konferensen fortsätter 08.30

fredag 26 oktober

Näringsdepartementet om lokal utveckling o kapitalförsörjning
Linda Ylivainio, Politisk sakkunnig hos Näringsministern

08.30

Många bäckar små blir en mainstream
09.00
Mikrokrediter (PITEEM/Nutek), Minilån (ALMI), Kommunalt ”bankinitiativ” (Skellefteå), LEA
(SCB), Jordbruksverket (landsbygdsstödet), SKGF
(prel. Kontakter tas i augusti)
Kaffe & 10 Parallella seminarier

10.15

Frukt i föreläsningssalen!

Hela dagen

Stafetten går vidare
Karl-Erik Nilsson, Hela Sverige ska leva
Bengt Johannisson lämnar över Lokalekonomidagarna till Mälardalens Högskola
Avslutande lunch

12.00

12.30
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Anmälan

Lokal ekonomi dagarna
25 – 26 oktober 2007 Växjö Universitet
Universitetet ligger i stadsdelen Teleborg 3 km söder om Växjö centrum, se www.vxu.se

Namn:
Myndighet/organisation/förening/företag:
Adress:

Om annan faktureringsadress:

Telefon:
e-mail:

Önskar
lunch 25/10:

middag 25/10:

lunch 26/10:

Vegetarisk mat:

Konferensavgift
Konferensavgiften är 2.500 kr inkl. moms.
Ideellt arbetande och studenter erhåller 1.250 kr rabatt.
Konferensavgiften faktureras.
Sista anmälningsdag 12 oktober.
Vid avbokning senast 12 oktober återbetalas avgiften minus 200 kr.

Boende
För övernattning i Växjö hänvisas till Turistbyråns information om boende på
www.turism.vaxjo.se.

Konferensmaterial/information
Seminarieprogram för bokning av seminarier utsänds 10 september
Övrigt konferensmaterial sänds 15 oktober

Förfrågan och anmälningar
Christina.welander@vxu.se, telefon 0470-708562, fax 0470-82478

Frågor om programmet
Ulla.herlitz@handels.gu.se, telefon 0703 62 82 34
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