Som medlem i SUF inbjuds du till TDU:s Slottsmöte 2014 och deltar som TDU:s gäst för endast 250 kr.
Anmäl dig nu genast till: slottsmotet@tdu.nu; så att du hinner få bekräftelse och betalningsavisering denna vecka!
Observera nedanstående villkor för inbjudan och ”först till kvarn….” (platserna är begränsade).

S lo ttsmö tet 2014
Tisdag den 18 februari kl. 17.30, Djursholms Slott

EN DJ UP DYKNING I UPP F INNAR NA S VÄ R LD!
ÅRETS TEMA

Framtidens globala klimat och innovationsklimat
För 25:e året i följd bjuder TDU traditionsenligt sina medlemmar och gäster till en
intressant kväll om energiteknik, vårt globala klimat och innovationsklimatet!
17:30 A NKOMST – registrering påbörjas direkt vid ankomst. TDU bjuder på ett glas mousserande vin.
Stillsam musik spelas av TDU-medlemmarna Lennart Lyngå (fiol) & Torgil Rosenberg (piano)

18:00 MÖTET ÖPPNAS – Det 25:e Slottsmötet förklaras öppnat av TDU:s ordförande Walter Engelhardt.
Gästerna och föredragshållarna hälsas välkomna och kvällens moderator Christer Lindberg presenteras.
18:15 EXEGER AB, Giovanni Fili VD och grundare.
Okänt för de flesta byggs mitt Stockholm för närvarande världens största fabrik för att tillverka en ny typ av
solcell, en så kallad ”Grätzelsolcell”. Giovanni berättar historien om projektets utveckling och utmaningar.

18:45 SVENSKA POLARINSTITUTET, docent Fred Goldberg, ställer frågan ”Är klimathotet vetenskap eller
politik?” Finns vetenskapliga bevis på att CO2-utsläpp påverkar klimatet och är klimathotet ett hot mot vår
frihet och demokrati?

19:15 RATIO, Nils Karlsson – VD, Näringslivets forskningsinstitut för ekonomisk utveckling – förutsätter att
nydanande idéer kopplas ihop med riskvilligt kapital. Det är förutsättningen för uthållig tillväxt och fler
jobb inom alla samhällssektorer. Skatter lagar och regler, men också sociala och offentliga stödsystem
behöver premiera innovativt entreprenörskap i såväl nya som etablerade verksamheter.
Att få dessa system att fungera bättre är en stor utmaning och ett av Ratios forskningsområden.

19:45 VINNOVA, Charlotte Brogren GD informerar om hur och vad Vinnova kan bidra med till de s.k. fria
innovatörerna. Exempelvis MICRONIC i Täby, AGA, SKYPE, APPLE med flera, har alla startat som små företag.
Vinnovarapporten ”Uppfinningars betydelse för Sverige” leder fram till att systemet inte är optimalt för små
innovativa företag. Skall Sverige vara med i den internationella kapplöpningen måste vi ändra på det.

20:30 EFTERFÖLJANDE PANELDEBATT – tillbakablick och framtidsvision med föredragshållarna.
21:00 VIN & OSTBUFFÉ – TDU bjuder på vin och ost och deltagarna kan träffas och föra enskilda
diskussioner i avspänd miljö.
Villkor för inbjudan
OBS! inbjudan till TDU Slottsmöte är personlig.
Det är viktigt att du anmäler dig snarast max 100 personer får plats i lokalen (först till kvarn)
TDU-medlem deltar gratis och kan för en kostnad av 250 kr per person bjuda med en gäst eller två.
Anmälan är bindande och avgiften tas ut för var och en som är anmäld men ej kommit.
Anmälan till TDU senast den 10 februari. Anmälan via slottsmotet@tdu.nu eller tfn: 08-756 47 47
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