
8 mars 2016

Programpunkter

SÄG DET SNYGGT MED MODERN RETORIK
Ta plats och kliv fram med snyggare snack. Retorik handlar om att få andra att lyssna. 
Det gäller både familj, vänner och kollegor. En inspirerande och hälsosam injektion för 
kropp och själ.

Elaine Eksvärd – retoriker, föreläsare och författare.  
Driver och äger företaget Snacka Snyggt AB. Fil kand i retorik och flitigt anlitad medialt för 
att expertkommentera retoriken hos våra politiker och kungliga bröllop.

MYSLIDIREKTÖREN INSPIRERAR
Kvällens konferencier är Susanne Dalsätt, både myslidirektör och superinspiratör.
Hon driver myslifabrik på Visingsö och reser land och rike runt för att inspirera andra till 
ett hälsosammare liv. Under den här kvällen håller hon i trådarna och låter oss garante-
rat ta del av hennes outtömliga källa av energi.´

EKONOMISKA LÄGET I SVERIGE – HUR ÄR DET?

”Annika Winsth är chefekonom på Nordea Sverige sedan 2008. Annika deltar aktivt i den 
ekonomiskpolitiska debatten och sitter i Utrikesdepartementets antagningsnämnd. Hon är en 
flitigt anlitad krönikör och har utsetts till ”Årets bankprofil” av tidningen Privata Affärer.”

HÅLL KOLL PÅ DIN EKONOMI – BÖRJA GILLA DIN EKONOMI!
Carina Remnemark har 35 års bankerfarenhet och har under 30 år jobbat mycket 
med ekonomi ur ett kvinnligt perspektiv. Hon är rak i sin kommunikation genom att 
ställa frågorna:

• Vad händer när kärleken tar slut? Är det skillnad på sambo och gift?

• Vad händer när du blir sjuk? Vad får du i plånboken?

• Vad händer när du ska ta livets långa semester (pension)? Vad får jag?  
 Och vad kan jag göra åt det?

• Vad händer när du dör? Vem ärver dig?

• Vad händer när din partner dör? Vem ärver?
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BEHANDLAS KVINNOR OCH MÄN LIKA INOM VÅRDEN?
Charlotta Larsdotter, är läkare och direktör för vårdcentralerna Bra Liv och har varit 
ordförande i 17 år för KLIV- kvinnliga läkare i Vätterbygd. 
Frågor som kommer att beröras under föredraget är:

• Är det någon skillnad i vårdens behandling och bemötande av kvinnor och män?

• Hur uttrycker sig i så fall den skillnaden?

• Hur arbetar vården med frågan?

• Vad kan jag som kvinna förbereda mig inför mötet med vården?

INSLAG FRÅN SPELMAN PÅ TAKET

BörjaGilla!

KVÄLLENS HUVUDSPONSOR

ÖVRIGA SPONSORER

KVÄLLENS DJ – EN FÖREBILD FÖR MÅNGA UNGA MUSIKINTRESSERADE TJEJER
Mija Rättzén Fredrickson: ”Jag ären dj som trivs att spela i Sveriges undergroundscen. 
Som många andra djs vill jag förmedla samma känsla musiken ger mig till publiken och 
lyssnarna. Jag vill också lyfta musiken till en högre popularitet inom Sveriges klubbscen, 
få människor att uppmärksamma och bli nyfikna på något alternativt. Det jag spelar är den 
själfulla, upplyftande och melodiska deep housen, tech house som har den drivande kraften 
av techno och den melodiska swingen av house och det mörka hjärtat av underground- 
scenen, techno.”


