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Nyhetsbrev nr 8, september 2016
Seminarium om företagsledning
KCF:s arbete med att arrangera regionala semiarier om företagsledning pågår som bäst. Projektledarna lägger ett
stort pussel för att alla regioner i landet ska få ta del av ett program som är anpassat för just det områdets
förutsättningar.
Läs också om International Advisory Board, ett nätverk av forskare från hela världen som snart möts på SLU Alnarp
för att diskutera företagsledning.

Start för KCF-seminarier
Förberedelserna för KCF:s regionala seminarier pågår
som bäst.
Lantmästare Marie Kolm, biträdande projektledare, reser
under hösten runt för att finslipa programmet
tillsammans med aktörerna ute i landet. Nu senast
besökte hon Örebro.
–Det är spännande och samtidigt en utmaning att få
jobba med regionerna om företagsledning, säger Marie
Kolm.
Läs mer

Forskare från hela världen
Den 21-22 november samlas för första gången KCF:s
International Advisory Board, IAB, på SLU Alnarp.
Då sammanstrålar forskare från USA, Storbritannien,
Tyskland, Nya Zeeland och Sverige för att diskutera
företagsledning och vidare internationellt samarbete.
KCF:s Mattias Nordqvist, gästprofessor vid SLU och
professor i företagsekonomi vid Internationella
Handelshögskolan i Jönköping, leder mötet.
Läs mer

Lantbrukets byråkrati ökar
På 20 år har antalet lagkrav på lantbruket ökat med 120
procent, visar en studie inom forskningsprojektet
Byråkratin i lantbruket belastar och kostar.
Siffrorna presenterades under en välbesökt pressträff
på mjölkgården Hansagård utanför Laholm i Halland.
Projektledare Christina Lunner Kolstrup är
arbetsmiljöforskare vid Institutionen för
arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi vid SLU
samt även knuten till KCF.
Läs mer

På återseende
I nästa nyhetsbrev berättar vi mer om KCF:s regionala seminarier, vår stora satsning på att utveckla och sprida viktig
kunskap om både företagsledning och KCF:s verksamhet. Tills dess - trevlig höst!
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