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Final i södra Sverige 
KCF:s regionala seminarier i företagsledning börjar
närma sig finalen. Den 16 maj håller vi seminarium på
SLU Alnarp och den 17 maj i halländska Eldsberga.

Hela satsningen summeras i ett nationellt seminarium i
september, mer om tid och plats längre fram.

Du som har varit med på resan, tipsa gärna vänner och
kollegor om en tankeväckande dag med
företagsledning som tema. Bara att gå in här och
anmäla sig för den som är intresserad!
Det går även att följa våra seminarier på Facebook!
Välkommen!

Efterfrågad KCF-bok om
företagsledning på väg 
Nu börjar arbetet med en grundläggande bok om
företagsledning. Bra kurslitteratur om området har
länge saknats, ekonomiska medel från SLU har gett
nya möjligheter. 

Bokens fem författare arbetar alla vid Institutionen för
arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi, AEM
och är engagerade i KCF.

Läs mer

Rådgivningen och SLU
diskuterar ökad samverkan 
Ökad samverkan mellan SLU och
rådgivningsbranschen är ett viktigt led i arbetet för att
uppnå livsmedelsstrategin. 

Under ett möte i Uppsala diskuterade företrädare för
rådgivning och akademi möjligheter och lösningar inför
framtiden.

http://www.anpdm.com/newsletterweb/4445504A7848465E4B70434659/mats
http://fin/
http://www.slu.se/institutioner/arbetsvetenskap-ekonomi-miljopsykologi/kompetenscentrum-foretagsledning/regionala-seminarier/alnarp/
http://www.slu.se/institutioner/arbetsvetenskap-ekonomi-miljopsykologi/kompetenscentrum-foretagsledning/regionala-seminarier/falkenberg/
http://www.slu.se/institutioner/arbetsvetenskap-ekonomi-miljopsykologi/kompetenscentrum-foretagsledning/regionala-seminarier/
https://www.facebook.com/KCForetagsledning/
https://www.youtube.com/watch?v=xfve02tlWMY&feature=youtu.be
https://internt.slu.se/nyheter-originalen/2017/4/efterfragad-kcf-bok-om-foretagsledning/
https://internt.slu.se/nyheter-originalen/2017/4/efterfragad-kcf-bok-om-foretagsledning/
https://internt.slu.se/nyheter-originalen/2017/4/efterfragad-kcf-bok-om-foretagsledning/
https://internt.slu.se/nyheter-originalen/2017/5/radgivningen-och-slu-diskuterar-okad-samverkan/


Läs mer

Nya medlemmar i styrgruppen 
Jörgen Fransson, Jordbruksverket i Jönköping och Christian Hidén, Forsviks säteri utanför Säffle, är nya
medlemmar i KCF:s styrgrupp. De har på olika vis stor erfarenhet av företagsledning och kommer var och en att
kunna bidra med kloka tankar och goda idéer.

Jörgen Franssson 
Som chef för Jordbruksverkets landsbygdsutveck-
lingsenhet har Jörgen Fransson god kunskap om
landsbygden och dess behov. 
Han är ekonomagronom med bakgrund inom
rådgivning och verksamhetsutveckling.

Läs mer

Christian Hidén 
Med 500 hektar växtodling, skog och uthyrning av jakt
och fastigheter är Christian Hidén stadigt förankrad i
flera branscher. Han är lantmästare och kommer att
tillsammans med Anna Kajson representera
Lantmästarförbundet i KCF:s styrgrupp.

Läs mer

På återseende 
Varmt välkomna alla som får KCF:s nyhetsbrev för första gången! Hoppas att ni vill fortsätta följa vår verksamhet,
annars finns möjlighet att avbeställa brevet längst ner på sidan.

https://internt.slu.se/nyheter-originalen/2017/5/radgivningen-och-slu-diskuterar-okad-samverkan/
https://internt.slu.se/nyheter-originalen/2017/5/radgivningen-och-slu-diskuterar-okad-samverkan/
https://internt.slu.se/nyheter-originalen/2017/4/nya-medlemmar-i-styrgruppen-for-kcf/
https://internt.slu.se/nyheter-originalen/2017/4/nya-medlemmar-i-styrgruppen-for-kcf/
https://internt.slu.se/nyheter-originalen/2017/4/nya-medlemmar-i-styrgruppen-for-kcf/
https://internt.slu.se/nyheter-originalen/2017/4/nya-medlemmar-i-styrgruppen-for-kcf/
https://internt.slu.se/nyheter-originalen/2017/4/nya-medlemmar-i-styrgruppen-for-kcf/


STORT TACK TILL VÅRA FINANSIÄRER! 

Landshypotek
Jordbruksverket
Region Skåne
Mellby gård
Lantmästarförbundet
LRF
Sparbanken Skåne
SLU
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