INBJUDAN ÅRSMÖTESKONFERENS
Konferensen riktar sig till samtliga medlemmar, både tjänstemän och politiker
samt associerade medlemmar. På årsmötet kommer ny styrelse att väljas och därefter är det konferens.
Nytt för i år är att några associerade medlemmar ställer ut och även deltar i programmet
och presenterar innovativa lösningar och nya produkter.
TID:
Torsdag 17 september – fredag 18 september
PLATS:
Skogshem & Wijk, Hustegavägen 1, Lidingö
Busstransport till och från konferensen avgår från Cityterminalen och bokas vid anmälan.

TORSDAG 17 SEPTEMBER

FREDAG 18 SEPTEMBER

10.00-11.00 Partigruppsöverläggningar

08.30-09.00 Kommersiell- och samhällsfinansierad trafik i
samverkan.
Crister Fritzson, SJ

11.00-11.45 Årsmöte (för samtliga medlemmar)
11.45-12.15 Konstituerande styrelsemöte

09.00-09.15 Så här jobbar vi med järnvägsfrågor.
Mattias Andersson, Svensk Kollektivtrafik

12.00-13.00 Lunch
13.00
13.05

13.20

13.50

Svensk Kollektivtrafiks nye ordförande
hälsar välkommen.

09.15

Regionerna vill fördubbla kollektivtrafiken
– färsk uppföljning av fördubblingsmålen
och resandestatistik i hela landet.
Stefan Sedin, Svensk Kollektivtrafik
Västtrafiks planer och aktiviteter för att
bygga varumärke med fokus på försäljning
och service.
Maria Björner Brauer, Västtrafik
På gång inom K2 – Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik
John Hultén, K2

Bensträckare

09.25-09.35 Mobileye – avancerande trygghet och säkerhetssystem.
09.35

Kaffe och nätverkande

10.00-10.20 Ungdomskoncept i Jämtland – ta del av
ett framgångskoncept!
Thomas Hägg, Länstrafiken i Jämtlands län
10.20-11.00 Så enkelt är det att upphandla rätt!
Harriet Söder, Länstrafiken i Västerbotten,
Gunnar Schön, Transdev
11.00

Bensträckare

11.10-11.20 Ipsos - framtidens ombordundersökningar.

14.20

Kaffe och nätverkstid

15.00

Översyn av taxor och biljettsystem och
andra aktuella frågor hos kollektivtrafiken
i Stockholmsregionen.
Kristoffer Tamsons och Jens Plambeck,
Trafikförvaltningen SLL

15.30

Volvo, Scania, Daimler (Mercedes-Benz)
presenterar innovativa lösningar kring fordon,
bränsle och miljö.

16.00

Trapeze Group, Vix Technology om smarta
IT-lösningar för hela resan.

16.30

Antingen är man byråkrat eller så jobbar
man med kunder.
Richard Folkebrant, VL

17.00

Avslutning dag 1

19.30

Middag

11.20-12.00 Nu stärker vi och utvecklar Svensk
Kollektivtrafik! Uppsummering och
avslutning
12.00

Lunch

ANMÄLAN:
Senast 31 augusti på www.svenskkollektivtrafik.se/kalender
I mån av plats tar vi emot anmälan efter den 31 augusti men kan ej garantera logi.
DELTAGARAVGIFT OCH LOGIKOSTNAD:
Konferensavgift 2.400 kr exklusive moms (i detta ingår kaffe och lunch båda dagarna samt middag).
Rum är reserverade på Skogshem & Wijk. Pris exklusive moms för logi & frukost i enkelrum är 1.475 kr.
Foto: Karl-Johan Hjertström, Janne Danielsson, Tomas Alvreten

