
Li te prakt isk t in fö r konferensen.
Vi börjar dagen med lunch i Radiohusets restaurang från kl. 11.30.
Ta en taxi till Radiohusets stora entré. Viktigt att alla är på plats senast 13.00.
Vid förseningar ring: Zenita 073-910 63 00.

Kommer ni i egen bil gäller följande: anställda får 25 kr/mil. 
Förtroendevalda 18.50 kr/mil. Samåkning rekomenderas alltid.

Riksskådebanan står för kost, logi, resor och parkeringsavgifter.  
Glöm inte att ta kvitto på alla utlägg! 

Ekonomiska ut lägg :
Reseräkningen + kvitton skickas till 
Riksskådebanan Box 171 94, 104 62 Stockholm.

Vi  ska  bo  på  Mä lar dro ttn ingen Hote l l
med adr ess R iddarho lmen.

Enligt tidigare beslut bjuder Riksskådebanan inte på alkohol. 

Uppdr ag t i l l  ve r ksamhets ledar na.
På lördagens program står bl.a Kultur och Hälsa. 
Vi planerar för medverkan från Föreningen Kultur och hälsa i Sveriges riksdag. 
I många landsting och regioner har det genomförts eller pågår projekt under
rubriken Kultur och Hälsa. Vi önskar att alla verksamhetsledare rapporterar 
om det funnits eller finns något sådant projekt i respektive region.

Nu väntar fyr a spännande dagar.  

Var mt vä lkomna hä lsar R iksskådebanans  AU 
genom Zenita Bergman 073-910 63 00

Vä lkommen t i l l  S tockholm och 
R iksskådebanans höstkonferens 

10 - 13 okt  2013



Fr ån 11.30  
Samling och lunch i Radiohusets restaurang 
(till vänster i Radiohusets huvudentré).

13.00
Stina Oskarson möter oss i Radiohusets reception.

13.05-14.00 
Stina föreläser om Radioteatern med möjlighet att ställa frågor.

14.00 – 15.00 
Rundvandring/studiobesök i Radioteaterns studios 
under ledning av Lena Samuelsson.

15.15 – 16.30
Vi går Unga radioteaterns ljudpromenad.

17.00
Till Mälardrottningen för incheckning och middag.

Torsdag 10 okt i Radiohuset

Torsdag kväll
19.30 
Middag och samvaro på Mälardrottningen



10.00
Inledning av Siv Holma
Moderator Kerstin Brunnberg
Publ ic  Ser v ice  pr esenter ar  sina  ol ika ver ksamheter,  
s i t t  uppdr ag och hur  man ser  på  f ramtiden.

• SVT J immy Ahls tr and Strategichef
• SR Cec i l ia Bodst röm bitr. programchef
• UR Åsa  Pabor n publiceringschef   

11.50
Utdeln ing av R iksskådebanans  Kul tur pr is 2013

12.00 
Lunch i Radiohusets restaurang 

13.00-15.00 Moderator Kerstin Brunnberg
Panelsamtal  om Publ ic  Ser v ice
• Alexandra Pascalidou 
• Christina Jutterström
• Stina Oscarson Radio teater n
• Lars Anders Johansson T IMBRO
• Boa Rothström ARENA-gr uppen
• Berit Högman S
• Margareta Larsson SD

Fredag 11 okt Radiohuset Studio 2

Fredag kväll
17.00 Middag på Mälardrottningen

18.30 Promenad till Dramaten

19.00 -21.45 Föreställningen “Andra ökenstäder”



9.00-12.00
Samling i Riksdagshuset Riksgatan 2.
Forskningsprojekt, Kultur och Hälsa i regionerna mm.
Tyvärr kunde ingen från Kulturrådet medverka under konferensen.

Lunch i Riksdagshuset 

13.00-15.00 
Riksskådebanans ambassadör, Solveig Ternström 
talar om hennes möte med kulturen och sitt uppdrag 
som ambassadör för Riksskådebanan.

Någon från Föreningen Kultur och hälsa i Sveriges 
Riksdag berättar om deras verksamhet.

Lördag tidig kväll
16.00 Middag på Mälardrottningen

17.30.  (På p lats 18.00)
Taxi till TV-huset (Oxenstjärnsgatan 34)
Direktsändnin av Alla tiders Hits. Önskad klädsel är glitter 
och glamor, kontanter på fickan och med bekväma skor.

Lördag 12 okt Riksdagshuset

9.00
Styr elsemöte. Övriga förtroendevalda från regionerna inbjudes som gäster
Möte fö r ver ksamhetsledar

11.00
Avslutn ingssaml ing

11.30
Lunch i Riksdagshuset

Söndag 13 okt Riksdagshuset


