Hjärtligt välkomna till Famnas årsmöte!
Vi bjuder på inspiration och ny kunskap. Berättelser av dagsaktuella sociala
entreprenörer. Kunskap om pionjärer vars livsverk finns kvar än idag.
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anders johnson, skriftställare och föredragshållare. Har skrivit ett 100-tal böcker, några
av de nyligen publicerade har anknytning till Famna-medlemmar. Kan allt om entreprenörer i alla tider och berättar på ett unikt sätt om vem som uträttat vad och vad det
betyder för vår tid. Anders Johnson har fått flera utmärkelser för sina verk, bl a utsågs
hans Garpar, gipskatter och svartskallar. Invandrarna som byggde Sverige till Årets bok om
svensk historia 2010.
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dilsa demirbag-sten, generalsekreterare för Berättarministeriet, social entreprenör,
journalist och författare. Demirbag-Sten har kurdiska rötter och har bl a skrivit om
det armeniska folkmordet och debatterat mångkultur och hedersbegrepp. Hon har
belönats med t ex Årets eldsjälspris till Oscar Hirsch minne (2016) och Astrid Lindgrens
Världs stipendium (2017). Berättarministeriet driver utbildningscenter för barn och
unga i områden med hög arbetslöshet och finns i dag i Husby, Hagsätra, Södertälje och
Göteborg. Dilsa Demirbag-Sten grundade Berättarministeriet 2011 tillsammans med Sven
Hagströmer och Robert Weil.
johan wendt, social entreprenör och grundare av bl a Mattecentrum, Kodcentrum och
Curly Bracket. Sitter i bl a Svenska Röda Korsets styrelse, liksom Utbildningsradion. Har
utsetts till Årets uppstickare och Årets samhällsentreprenör. I fjol anordnade Johan Wendt
ett kalas på Kungliga Operan för 200 barn med NPF-diagnos, ”jag ville bjuda alla barn som
inte normalt blir bjudna på kalas” förklarar han. I sin bok Den dummaste jävla idé som jag
någonsin har hört guidar Wendt till socialt entreprenörskap.

Program torsdag 17 maj 2018
Inspiration och lärdomar – för tillväxt och utveckling
Immanuelskyrkan, Kungstensgatan 17, Stockholm. T-bana Rådmansgatan.
09.30
Dörrarna öppnas. Kaffe och smörgås
10.00
Martin Ärnlöv, ordförande i Famna, hälsar välkommen
Ulrika Stuart Hamilton, Famnas generalsekreterare
10.30
Sociala entreprenörer – ur historien och
dagsaktuella här och nu
Anders Johnson
Dilsa Demirbag-Sten
Johan Wendt

12.00
Panelsamtal.
Moderator Ulrika Stuart Hamilton
12.30
Lunch
13.30
Musikunderhållning
14.00
Årsmöte
15.30 –16.30
Mingel

Välkommen med din anmälan http://simplesignup.se/private_event/125927/39145c3cb4

