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AUGUSTI
Testmiljöer 24 AUGUSTI
Invigning av demoväggen i Plönninge som syftar till att långtidstesta träfasad
tillämpningar i ett kustnära läge. Följeforskning kommer göras av Linné
universitetet. Vi pratar även testmiljö i allmänhet.

SEPTEMBER
Hållbara evenemang 5 SEPTEMBER
Vad är ett hållbart möte eller evenemang och vad är viktigt att tänka på vid just
mitt evenemang? Välkommen på en utbildning som riktar sig till dig som
arbetar med att planera och genomföra allt ifrån mindre möten till större
evenemang.

Social Hållbarhet 15 SEPTEMBER
Många verksamheter uttrycker ett behov av att få stöd i att bredda och utveckla
sitt arbete inom social hållbarhet. Nu söker vi dig som vill vara en del i processen
att ta fram nya lösningar och idéer kring hur potentialen hos tre utvalda företag
kan utvecklas.

ISO-certifieringar inom miljö, kvalitet och arbetsmiljö
21 SEPTEMBER

Detta seminarium riktar sig till dig som behöver kunskap om innebörd och
skillnader mellan olika certifieringar, hjälp med att komma igång med en
certifiering eller hjälp att fortsätta redan påbörjat arbete med certifiering.

Hållbarhetsrapportering – Hur gör jag? 26 SEPTEMBER
Detta halvdagsseminarium ger dig grunderna för hur du lägger upp din
hållbarhetsrapportering. Vi tittar på vilka faktorer som bör ingå för att leva upp
till den nya lagen och vi ger inspiration till hur du kan lägga upp processen.

OKTOBER
Tjänstelogik skapar tillväxt 11 OKTOBER
Hur kan tjänstelogik och tjänster bidra till tillväxt? Kan tjänster vara ett sätt att
utveckla din verksamhet? Vilken roll kan tjänstefiering ha i företagets strategi?
Seminariet ger dig kunskap om hur tjänstelogik och tjänstefiering kan stärka
dina affärer.

Hallands första passivhusskola 11 OKTOBER
Nya Glänningeskolan i Laholm, som väntas stå klar 2019, blir en passivhusskola.
Följ med på studiebesök där vi tittar på planer och byggnation.

Gröna obligationer och lån OKTOBER
Investeringsviljan ökar i hållbara investeringar samtidigt som många miljöprojekt
är kapitalintensiva. Seminariet ger dig kunskap om hur gröna obligationer och
gröna lån kan användas i din verksamhet.

Partnering – samverkan för projektets bästa 18 OKTOBER
Lär dig mer om partnering som strukturerad samverkansform där nyckelaktörer
samarbetar för projektets bästa i en öppen dialog och en transparent arbetsmiljö.
Hur gör man och varför?

Hållbart Ledarskap – Från kunskap till handling 26 OKTOBER
Det blir allt mer centralt att integrera hållbarhetsfrågor i verksamheten men hur
får man alla i organisationen att ta ansvar? Kom till årets konferens och få
inspiration och verktyg för att implementera en fungerande hållbarhetsstrategi
i din verksamhet.
Alan AtKisson – The change agent is the key
Parul Sharma – Agenda 2030 kräver modigt ledarskap
Per Grankvist – En rolig timme om ett tråkigt ämne
Charlotta Szczepanowski – List, struktur och engagemang
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Matilda Jarbin – Att göra pengar av skräp
Anna Rogmark – Hur man vinner Sustainable Brand Index två år i rad

NOVEMBER
Energilyftet och Projekt Energitjänster 7 NOVEMBER
Parallella seminarier som riktar sig till beställare och leverantörer av energi
tjänster. Vi pratar om Energilyftet – webbutbildningen som vänder sig till dig
som är beställare, arkitekt, ingenjör mm, samt om Projekt Energitjänster –
samverkansprojektet som ingår i satsningen för energieffektivisering i SMF.

Fossilfrihet på väg 15 NOVEMBER
Hur går utvecklingen för fossilfria fordon? Vilka möjligheter finns att finansiera
omställningen genom investeringsstöd? Vi presenterar varför marknaden är
mogen för el och gasbilar med fokus på ekonomi, räckvidd, tanka/ladda
hemma och utbud.

Hållbara upphandlingar och leverantörskedjor 22 NOVEMBER
Hur ska man tänka kring strategier, implementering och uppföljning av hållbara
leverantörskedjor? Hur bidrar företag som arbetar aktivt med hållbara
leverantörskedjor till de globala målen? Vad innebär ISO 20400 – hållbar
upphandling? Det är några av frågorna som belyses under detta seminarium.

Strategiutbildning 28–29 NOVEMBER
Strategiutbildningen riktar sig till dig som sitter i företagets ledningsgrupp eller
styrelse. Hur kan ditt företag driva affärer som gynnar intressenter i alla led?
Denna tvådagarsutbildning ger dig kunskap och verktyg för att skapa hållbara
strategier som stärker affärerna.
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KOMPETENSNÄTVERK
EMC driver kompetensnätverk inom områden där våra medlemmar vill arbeta
tillsammans kring erfarenhetsutbyte, affärsutveckling och marknadsutveckling. När
ditt företag har en utmaning eller ett behov ni vill utveckla tillsammans med andra i
branschen finns det möjlighet att delta i våra befintliga nätverk eller start upp ett nytt
nätverk.
Följande nätverk finns idag:
•
•
•
•
•
•

Trähuskonstruktioner
Solenergi
Energieffektivisering
Återvinning
Klimatbokslut
Hållbarhetsrapportering

PROCESSTÖD
EMC är ett bollplank och reflektionspartner för våra medlemmar i frågor kring
hållbarhet, miljö och energi. Hör av dig till oss så hjälper vi dig att nya vägar framåt i
utvecklingsprocessen kring dessa frågor.

ARENA GRÖN TILLVÄXT
Arena Grön Tillväxt är ett innovationskluster för gröna näringar. Arenan har som syfte
att bidra till en mer koldioxidsnål ekonomi, med innovationer i företag som drivkraft.
För att åstadkomma detta matchar vi idéer och produkter med rätt kompetens,
nischmarknader, testmiljöer och forskning.

HÅLLBARA HALLAND
Hållbara Halland är vårt senaste initiativ för att stärka och stötta klimat och hållbarhets
arbetet hos västsvenska företag. Här erbjuds rådgivning och kompetensnätverk inom
följande tre områden:
• Hållbarhetsbarometern
• Klimatbokslut
• Hållbarhetsrapportering

SOLREG
SolReg är en satsning för att främja solenergins utveckling i Halland med omnejd. Två
parallella spår drivs för att stärka solenergins vidare utveckling och marknadsposition.
Här erbjuds rådgivning och kompetensnätverk inom:
• Affärsutveckling och nya tillämpningsområden av solenergi.
• Beställarkompetens

SAMVERKAN
Höstens program gör EMC i samverkan med medlemmar, akademi, offentliga aktörer
med flera: Almi Företagspartner i Halland, Effort Consulting, Swerea IVF, Enact, Connect,
IUC Halland, Campus Varberg, Länsförsäkringar Halland, Alexandersoninstitutet,
Länsstyrelsen i Halland, ÅF, WSP, Tillväxtbyrån Mineva, Ekocentrum, Laholmshem,
Projektengagemang, Nyedal Solenergi, Varbergs Fastighets AB, Region Halland,
Cornova, Energieffektiviseringsföretagen, Varbergs Sparbank, Digitalt Laborativt
Centrum, Högskolan i Halmstad m.fl.
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EMC är ett företagsnätverk som verkar för att stärka våra
medlemmars förutsättningar i att utveckla sitt hållbarhets
MEDLEMMAR
arbete. Majoriteten av våra medlemmar bedriver verksamhet
i Västsverige men alla som vill utveckla sitt hållbarhetsarbete är
välkomna som medlemmar – stora som små, lokala som nationella.
Samtliga medarbetare hos våra medlemsföretag är välkomna att ta del
av EMC:s aktiviteter och erbjudande. EMC tror på värdet av en samlad
plattform där olika typer av aktörer kan mötas, föra dialog och tillsammans påverka och
förbättra. Vi anser oss vara näringslivets främsta regionala nätverk för hållbar affärsutveckling.

VAD ERBJUDER VI?
• Seminarier, studiebesök och utbildningar som berör olika hållbarhetsaspekter, metoder,
certifieringar mm
• Handledning och rådgivning i samband med hållbarhetsrapportering
• Tematiska nätverk: Återvinning, Solenergi, Energieffektivisering, m.fl.
• Hållbara nätverksluncher med olika teman
• En plattform för att visa upp företagets lösningar och hitta nya affärspartners

MEDLEMSKAP
Kostnaden för medlemskap i EMC för företag är 1 000 kronor plus serviceavgiften nedan
vilken baseras på antalet medarbetare. Serviceavgiften är exklusive moms:
1–2
3–9
10–25
26–50
51

medarbetare
medarbetare
medarbetare
medarbetare
eller fler medarbetare

1 000 kr
3 000 kr
5 000 kr
7 000 kr
9 000 kr

VILL DU BLI MEDLEM? Kontakta någon av nedanstående. Även kommunala förvaltningar
kan teckna servicepaket.

KONTAKTUPPGIFTER
Magnus Falk, Verksamhetsledare
magnus.falk@emcsverige.se, 073404 44 70
Tony Christensen, Hållbar Affärsutvecklare (Föräldraledig)
tony.christensen@emcsverige.se, 070890 64 17
Helena Björkman, Event- och Hållbarhetsutvecklare
helena.bjorkman@emcsverige.se, 072896 41 99
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