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Välkommen till NäraNäringsliv 2016!
Vad har stolthet och framgång gemensamt och vilka 
effekter kan personlig utveckling generera för dig 
och ditt företag? Och vad betyder det att våga vara på 
riktigt? Det är några saker som årets NäraNäringsliv 
kommer handla om på Campus Laholm. 
    Dagens föreläsare är Tomas Enhager, omtalad som 
en av Sveriges mest intressanta föreläsare av Veckans 
Affärer och Mikael Ahlerup, vd för AIK Fotboll och 
Årets Chef 2011.
    Den driftige och energiska kulturvärden Daniel 
Sanjay och den unga stolta entreprenören Casandra 
Hallberg är dagens moderatorer. 

Under dagen kan du välja mellan sju miniseminarier 
där våra partners delar med sig av inspirerande och 
kunskapsgivande seminarier som berör allt från hållbara 
affärer till värdeskapande styrelsearbete.

    Mot slutet av dagen diskuterar vi både utmaningar 
och framgångar med framgångspanelen som består  
av Jeanette Norman från Sweden Hotels, Håkan  
Bergman från RM Mekatronik, Monica Christofferson 
från Monk Produktion, Karl Justh från Nilsson Special 
Vehicles och Pelle Nilsson från GN Transport.
    Näringslivsdagen avslutas som vanligt med en 
mingelbuffé för den som vill passa på att nätverka 
och samtidigt stoppa i sig något gott. När du lämnar 
Campus Laholm vill vi att du ska känna dig riktigt  
inspirererad och kanske till och med lite rakare i ryg-
gen än när du kom - för du ska vara stolt över vem du 
är, vad du vill och vad du har åstadkommit.
    
Väl mött!

Peter Andreasson
Kommunchef 
Laholms kommun

Stefan Andersson
Ordförande 
Företagarna Laholm

Ewa Henriksson
Ordförande 
Winnet Laholm

Kristoffer Hall
Ordförande 
Offensiva Laholm

Stefan Petersson 
Ordförande 
Made in Laholm
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Daniel Sanjay känner vi som den 
oerhört driftige och energiska kultur-

värden. Via musikaljobb och osäkra 
timanställningar uppfann han en 

affärsidé, hittade hem inom kultur- 
och evenemangsbranschen. Nu 
driver han företaget Kulturvärden 
och är en eftertraktad konferencier 
och talare.

Casandra Hallberg drev UF- 
företaget IAMPROUD uf så bra  
att hon tillsammans med sina 
kollegor gick till SM-final. Något 
som inspirerat henne att driva 
företag vidare. Det är också 
det företaget som inspirerat 
till dagens tema: Be proud!

Program  
NäraNäringsliv 2016
11.45                  
Samling och miniexpo
Drop in med möjlighet att ta del av våra samarbets-
partners och barters erbjudanden och tjänster. Det finns 
möjlighet att köpa lunch. 
 
13.00
Välkommen till NäraNäringsliv 2016
Inledning av dagens moderatorer Casandra Hallberg 
och Daniel Sanjay samt Peter Andreasson, kommun-
chef, Laholms kommun. 

13.15
”Flyt i livet är ingen slump”
Tomas Enhager har lärt ut personlig utveckling och  
värderingar till företag och individer i över 20 länder 
ända sedan 90-talet.

14.15
”Våga vara på riktigt”
Vd:n Mikael Ahlerup omvandlar till synes omöjliga 
uppgifter till framgångssagor. Vad är nyckeln?

15.15
Fika och miniseminarier 
Våra samarbetspartners presenterar inspirerande och  

 
kunskapsgivande miniseminarier 
tillsammans med entreprenörer som  
berättar om hur de har tagit sina företag till nya höjder 
genom att använda sig av de möjligheter som kan 
erbjudas. Läs mer på sidan om miniseminarier och välj 
vad som passar dig. Under fikan har du möjlighet att 
titta in i miniexpon igen.
 
16.30
Framgångspanelen
Jeanette Norman -  Sweden Hotels 
Håkan Bergman - RM Mekatronik
Monica Christofferson - Monk Produktion 
Karl Justh - Nilsson Special Vehicles 
Pelle Nilsson - GN Transport 
 
17.15
Årets halländska Guldklubba
Utmärkelsen för förtjänstfullt ordförandeskap och till-
lika nominering till den nationella utmärkelsen Sveriges 
Guldklubba. Priset delas ut av StyrelseAkademien, 
SEB och Deloitte.

17.30
Mingelbuffé med musikalisk tvist

Plats: Campus Laholm

Dagens  
moderatorer



Tomas Enhager har lärt ut personlig utveckling och värderingar 
till företag och personer i över 20 länder ända sedan 90-talet. 
Han har också coachat några av Sveriges världsstjärnor inom 
olika idrotter, liksom artister, musiker, företagsledare och privat-
personer. Nu är det vår tur att få ta del av tipsen som skapar 
bättre flyt i livet.

Presenteras av:
Made in Laholm och Länsförsäkringar Bank

Mikael Ahlerup har mångårig erfarenhet av upplevelsenäringen 
där han bland annat framgångsrikt har drivit och utvecklat  
verksamheterna vid Orsa Grönklitt och Astrid Lindgrens Värld. 
För sitt arbete i Vimmerby utsågs han till Årets Chef 2011 och 
2015 utnämndes Mikael till ny vd för AIK. Han har omvandlat till 
synes omöjliga uppgifter och har lämnat framgångssagor efter 
sig. Hur gör han? 

Presenteras av:
Offensiva Laholm och LRF Konsult

Dagens  
föredragshållare:

”Flyt i livet 
är ingen slump.” 

”Våga vara  
på riktigt.” 



Presenteras av:
Winnet Laholm och Laholms Sparbank

  
Framgångspanelen:

Håkan Bergman
RM Mekatronik 

”Utsett till 
Årets Super- 
företag 2016  
av Veckans  
Affärer.”

Karl Justh
Nilsson Special 
Vehicles

”Tog nya tag 
och styrde 
verksamheten  
mot framgång 
och börs- 
introduktion.”

Pelle Nilsson
GN Transport

”Att nischa 
lade grunden 
för fram- 
gången.”

Monica Christofferson
Monk Produktion

”Den viktigaste 
ingrediensen är 
glädje.”  

Jeanette Nerman
Sweden Hotels

”Från liten  
aktör till 
framgångsrik 
kedja.”



Miniseminarier

Hållbara affärer – så kan ni strukturera  
ert hållbarhetsarbete 
Energi och Miljöcentrum  

Allt fler bolag ser affärsnyttan med ett strukturerat hållbar-
hetsarbete. I höst kommer dessutom lagen om obligatorisk 
hållbarhetsrapportering som i vissa fall gör hållbarhetsarbetet 
obligatoriskt. Morot och piska i kombination helt enkelt. Men hur 
ser egentligen vägen till hållbarhet ut? Var skall vi börja? Vad 
har vi för mål? Vilka resurser behövs?  
 
Energi- och miljöcentrum (EMC) med samarbetspartners 
erbjuder flera möjligheter till stöd och kunskap i hållbarhetsar- 
betet. Under seminariet svarar vi på era frågor kring hållbarhet 
och presenterar några av de initiativ som kan hjälpa er framåt, 
bland annat Hållbara Laholm - en del av Hållbara Halland, 
Klimatbokslut Halland samt Miljödiplomering.  
 
Magnus Falk, verksamhetsledare för EMC, berättar om hur du 
som företagare kan utveckla ditt hållbarhetsarbete i samverkan 
med andra företag. Hanna Berggren, miljöstrateg på företaget 
SEEU, presenterar premiären av Hållbara Laholm och visar hur 
miljödiplomering kan stärka ditt företag. 

Prova på att vara beslutsfattare i bank 
Sparbanken Boken  

Har du en förutfattad mening om hur kreditbeslut gällande 
företag/företagare fattas i bank? Eller är du mest nyfiken på hur 
banken resonerar? Under detta seminarium får du möjlighet att 
ta ställning till några konkreta lånepropåer från företag/företagare 
(anonymiserade) och i små grupper resonera kring om lån ska 
beviljas eller inte. Tanken med detta seminarium är att du som 
företagare ska få en inblick i hur en bank kan resonera samt få 
lite konkreta tips om vad som är viktigt att tänka på.   
  
Christina Hartzell VD samt Pernilla Sim och Linn Pettersson,  
företagsrådgivare, guidar oss genom ”casen” och ”avslöjar” 
även hur banken resonerade och vilket beslut banken fattade. 

Värdeskapande styrelsearbete 
Guldklubban, Styrelseakademien, SEB och Deloitte  

Under de senaste 10-15 åren har den stora förflyttningen av 
styrelsearbetet gått från kontroll av företagsledningen till värde-
skapande. Styrelseakademien verkar för att öka kunskapen om 
styrelsearbetets betydelse för lönsamhet och utvecklingskraft, 
inte minst i mindre företag. Per-Olof ”Pelle” Nilsson, ägare och 
VD för GN Transport är en av dem som tidigt förstod värdet 
av att ta till sig externt kompletterande kompetens i styrelsen 
redan från början. Han menar att det varit avgörande för att han 
lyckats utveckla det som från början under några år var ett litet 
olönsamt åkeri, till det moderna internationella och framgångsrika 
logistikföretaget vi ser idag. 
 
Pelle Nilsson, VD och ägare i GN Transport AB delar frikostigt 
med sig av både med- och motgångar, men framförallt ger han 
tips på hur man kan jobba med och genom sin styrelse för att 
skapa mervärde på flera plan även om man är ett litet företag. 

Kompletterande finansiering i  
företagandets alla faser 
Almi Företagspartner  

För att lyckas med en satsning behövs det ofta mer än en stark 
vilja och en god affärsidé. I många fall behövs det också kapital. 
Två låneformer med särskilt förmånliga villkor, som slagit väl ut 
i Halland:
  • Tillväxtlån för Innovativa Företag ger möjlighet att utveckla 
innovationer och affärsidéer som skapar tillväxt och lönsamhet. 
  • Mikrolån för nya/unga företag som vid företagsstarten har ett 
mindre kapitalbehov. 
 
Katarina Janerdal, finansrådgivare, och Emil Johansson, finans-
ansvarig på Almi, kommer att berätta om dessa lån och vi får 
höra företagare som tagit del av dessa låneformer. 
 

Här ser du vilka miniseminarier du kan välja mellan (totalt sju stycken).
Eftersom det är begränsat antal platser till varje seminarium är det först till 
kvarn som gäller. Välj ett seminarium när du anmäler dig. 

(Fortsättning på nästa sida)
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Ta ditt företag till nya höjder 
Connect  

Driver du ett bolag med stor potential och har du bestämt 
dig för att satsa på en expansiv tillväxt? Behöver du hjälp på 
vägen för att nå målen? Connects FöretagsAccelerator® är ett 
tillväxtprogram för små- och medelstora ägarledda företag 
med en stark ambition och förmåga att växa. Genom en 
skräddarsydd process kopplas företaget ihop med experter 
som handplockas för exakt de behov företaget har. Syftet är 
att skapa en strategisk plan för hållbar tillväxt.  
 
Dekorcenter Svenska AB i Laholm genomförde Connects  
FöretagsAccelerator® under 2015-2016 där huvudfrågeställ-
ningarna var försäljningsstrategi, avtalsjuridik och utformning 
av ledningsgrupp. Hör VD Patrik Andréasson berätta om vad 
de fick ut av processen och hur det går för företaget nu! 
 
 
Få fart på försäljningen 
TEK  

Vässa dig själv som säljare och få fart på försäljningen!  
Avgörande för ett företags framgång är hur försäljningsarbetet 
lyckas. Alla som jobbar med att sälja i någon form behöver 
säljträning. Det är nödvändigt att investera tid för att utveckla 
sitt säljande.  
 
Lasse Gustavsson, Qeep Sverige, ger dig konkreta verktyg 
och metoder för att skapa ökad säljaktivitet och därmed 
öka försäljningen. Lasse har ett förflutet inom elitidrotten 
som spelare, tränare och klubbchef, innan han började med 
organisation och affärsutveckling. 

Hur digitaliseringen kan utveckla ditt 
företag 
Företagarna, IP Only Halland och Högskolan Halmstad  

Tack vare digital teknik och digitala beteenden så förändras 
samhället idag snabbare än vi sett tidigare. Gamla sanningar 
gäller inte längre och nya sätt att tänka är ett måste för att 
klara morgondagens utmaning. Hur stöper digitaliseringen 
om din affär och ditt företagande? Vad kan vi använda fiber 
till mer än att ”strömma” musik och titta på tv? 
 
Håkan Cajander, Högskolan i Halmstad, ger tillsammans 
med IP Only Halland och Företagarna de senaste tipsen 
kring digitaliseringen och hur den kan hjälpa dig att utveckla 
ditt företag.

Miniseminarier  
(fortsättning)
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Arrangörer:

Samarbetspartners:

Barters:

Anmälan!
Du anmäler dig senast den 14 november på Laholms kommuns hemsida  
www.laholm.se/naranaringsliv och under rubriken “Anmälan”.

Pris 250 kr + moms per person inklusive mingelbuffé. Lunch ingår ej i priset men 
kan köpas på plats. Om man är medlem i Offensiva Laholm, Winnet Laholm,  
Företagarna Laholm eller Made in Laholm, så är deltagandet kostnadsfritt för en 
person. (Man kan anmäla fler personer från företaget, pris 250 kr per person.) 

Det finns ett begränsat antal platser så det är först till kvarn som gäller!  
Observera att anmälan är bindande och att utebliven närvaro debiteras  
med 250 kr. Gäller även medlemmar i föreningarna. 

PORTO  
BETALTB

Eftersom Campusområdet fortfarande är under ombyggnation är det begränsat med parkeringsplatser i direkt anslutning till lokalerna. 
Därför rekommenderas parkering på: • Bättringsvägen (parkeringen vid Folkhälsocentrum) ingång från Ringvägen, följ skyltar  
• ”Gamla Shell” infart från Ängelholmsvägen (vi öppnar den stängda infarten för dagen), ingång från Skottegränd • Ringvägen,  
mitt emot kyrkogården, ingång från Ringvägen.
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Anmäl dig  
senast  

14 november!


