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KOOPERATIONEN – DÅ, NU OCH I FRAMTIDEN

Svensk Kooperation erbjuder sina medlemsföretag en grundutbildning om kooperation.
I utbildningen tas deltagarna med på en tidsresa om kooperationens historia och ges
kunskap om den kooperativa sektorn i Sverige idag. Utbildningen ger också
internationella utblickar och en framtidsspaning om kooperation.
I höst ges utbildningen vid två kurstillfällen och genomförs som en webbutbildning,
och innehåller både föreläsningsdelar och interaktiva delar.

Innehåll i utbildningen

Målgrupp

Kursledare

• Kooperativ tidsresa

Utbildningen riktar sig till dig som

Utbildningen leds av Petra Pilawa,

• Kooperationen i Sverige idag

är förtroendevald eller anställd i

verksamhetschef för Svensk

• Kooperativa principer

ett kooperativt eller ömsesidigt

Kooperation.

• Jorden runt med kooperation

företag och vill lära dig om koope-

• Framtiden och kooperation

rationen. Utbildningen är exklusivt
till för Svensk Kooperations
medlemsföretag.

mation
Infor
Tid och datum för utbildningen

Anmälan

Onsdagen den 19 oktober kl 19.00-20.30.

Vill du anmäla dig själv eller någon annan gör
du det enklast på
www.svenskkooperation.se/
kooperationen-da-nu-och-i-framtiden

Måndagen den 21 november kl 13.00-14.30

Plats
Utbildningen genomförs helt digitalt, via
Zoom. Länk till utbildningen skickas till
anmälda deltagare ett par dagar innan
utbildningen äger rum.

Kursavgift
750 kr exkl. moms per deltagare.
Faktureras efter att utbildningen
genomförts.

Vill du anmäla flera deltagare
. gör du det till
info@svenskkooperation.se. Meddela då hur
många ni blir, namn på deltagare, företag
och faktureringsadress.
.
Sista anmälningsdag för utbildningen
den 19 oktober är 10 oktober 2022 och
för utbildningen den 21 november den
12 november 2022. Begränsat antal deltagare.

Vill du veta mer?
Kontakta kursledare Petra Pilawa, petra.pilawa@svenskkooperation.se,
076-812 28 48

Svensk Kooperation är opinionsbildare för den kooperativa företagsformen. Initiativtagare till denna
partipolitiskt och religiöst obundna organisation är LRF, KF, HSB, och Fremia. Svensk Kooperation
bidrar med kunskap om kooperationen, påverkar och driver opinion i frågor som rör de kooperativa
och ömsesidiga företagens villkor och potential. www.svenskkooperation.se

