Östersund 2018-10-15

Inbjudan Naboer-konferens
Inbjudna:
Aktieägare i Naboer AB. Vi ser gärna att ni om möjligt deltar med representant både för
politisk och administrativ ledning.

När:
30-31 januari, 2019.

Plats:
Åre, Holiday Club.

Syfte med mötet:
Förutom att främja det gränsöverskridande nätverket så är syftet med träffen att tillsammans
resonera om Naboer AB’s framtida verksamhetsinriktning, dimensionering och
synkronisering med ägarnas strategier och önskemål. Detta ska sedan ligga till grund för de
avtal som ska upprättas mellan Naboer AB och aktieägarna för perioden 2020-2023. Beslut
om avtalen sker i maj 2019 på Naboer AB’s bolagsstämma / generalforsamling.

Anmälan och praktisk information:
Vi vill ha era anmälningar senast den 30 november eftersom det är hårt tryck på boenden i
Åre i samband med VM arrangemangen. Vi har preliminär reserverat ett antal rum mellan 3031 januari för de som önskar övernattning. Eftersom det varit val i Jämtland och alla politiska
positioner kanske inte fallit på plats till den 30 november så ber vi er ägare ändå anmäla
presumtiv deltagare även om namnet inte är känt.
Boende och middag betalas, av var och en, på plats till hotellet. Dagkonferensen och
luncherna betalas av Naboer AB.
Kostnad per person för boende är:
Enkelrum 1600 SEK ex moms
Dubbelrum 950 SEK ex moms
Trippelrum 800 SEK ex moms
Middagen exklusive dryck kostar per person 370 SEK ex moms.
Anmälan till dagkonferensen, och ev. önskemål om boende samt middag skickas till
lennart.adsten@naboer.se senast den 30 november. Ange namn och organisation. Finns
önskemål om specialkost anges det också.
På uppdrag av styrelsen i Naboer AB
/ Lennart Adsten, VD
Naboer AB, 556503-2322, Rådhusgatan 44, S-831 82 Östersund, Tel 070 -320 04 69
info@naboer.se
www.naboer.se

Preliminärt program:
Onsdag 30 januari:
11:30 – 12:30

Lunch

12:30

Välkommen och introduktion.

12:40

Historik och bakgrunden till Naboer AB.

13:00

Arbetsmetodik i verksamheten, verktyg och nätverk.

13:15

Hur är uppdraget formulerat idag och vilka styrdokument/avtal finns.

13:45

Ekonomi och organisation.

14:00

Informationsspridning, internt och externt.

14:15

Vikten av att koppla Naboer AB’s framtida verksamhet till ägarstrategier och
önskemål. Öppet samtal mellan deltagarna.

14:45

Om man tänker utanför boxen. Exempel på vilken typ av gränsöverskridande
verktyg, Naboer AB skulle kunna utvecklas till.

15:00 – 17:15

Kaffe samt introduktion och genomförande av grupparbete där framtidens
Naboer AB är i fokus.

17:15 – 19:30

Egen tid med möjlighet att bada på Holiday Club

19:30

Middag och social samvaro.

Torsdag 31 januari.
08:00 – 09:30

Redovisning från grupparbetet.

09:30 – 10:30
tankar.

Gemensam diskussion med utgångspunkt från grupparbetets inspel och

10:30 – 11:30

Uppsummering för nästa steg och direktiv för avtal/beslutsunderlag till
bolagsstämman i maj, 2019.

11:30 -

Avslutande lunch.
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