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Välkommen på uppstartsmöte för CSR Skåne 
- 27 augusti 2009 kl 14.00-18.00 i Lund 

 
CSR Skåne är ett nätverk för skånska företag, organisationer och NGOs som vill skaffa sig kunskap, 
erfarenheter och verktyg för sitt CSR-arbete. Om du är intresserad av att få veta mer om CSR Skåne 
är du välkommen på ett kostnadsfritt uppstartsmöte den 27 augusti på Stiftelsen TEM i Lund.  
  
På uppstartsmötet kommer vi att presentera våra tankar kring nätverket och ta upp olika aspekter av 
begreppet CSR. Mötets viktigaste syfte är att få höra era synpunkter och förslag på vad ni tycker att 
ett nätverk som detta ska arbeta med. Både du med erfarenhet av att tidigare ha sysslat med CSR på 
något sätt och du som är nybörjare är varmt välkomna. 
 

 
Plats: TEM:s lokaler på Klostergatan 12 i centrala Lund (3 min från Lund C) 
Anmälan: Maila eller ring oss senast 25 augusti 
Förtäring: Vi bjuder på fika 
Pris: Uppstartsmötet är kostnadsfritt och man väljer sedan själv om man vill gå med i nätverket eller 
inte. I september kommer vi att skicka ut mer information om planerade aktiviteter och priset för att 
delta i dessa. 
 
Vi hoppas på en inspirerande eftermiddag. Kontakta gärna oss för mer information: 
 
Iris Rehnström 
0708-92 73 03, 046-16 58 53 
iris.rehnstrom@tem.lu.se 

Veronika Franzén 
0708-92 73 06, 046-16 58 56 
veronika.franzen@tem.lu.se 

 
 

Program 
 

14.00-15.00 Corporate Social Responsibility - CSR  
- Vad är CSR och varför behövs ett CSR-nätverk i Skåne?  
 

15.00-15.30 Fika och mingel 
 

15.30-16.00 Olika delområden inom CSR-begreppet 
- Delområden presenteras som förslag på ämnen som kan diskuteras 
inom ramen för nätverket. 
 

16.00-16.30 Diskussion i smågrupper (utifrån ovan nämnda föslag på ämnen) 
- Vad tycker Du skulle vara mest intressant att ta upp i ett nätverk? 
 

16.30-17.00 Redovisning 
 

17.00-18-00 Säcken binds ihop 
- Vi summerar vad vi kommit fram till och bestämmer ämnena för de 
första nätverksträffarna 


