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EP-dagen
Boråsarnas egen novemberinspiration för 
entreprenörer och vetgiriga

EP-dagen arrangeras varje år i november och är Entreprenörsprogrammets Vänners
bidrag till ett lite smartare, mer inspirerat Borås.

Nyttan och nöjet för besökarna är uppenbart – vi erbjuder 1000 (för så många
finns det plats för i Nya Kongresshuset) Boråsare en rejäl vitamininjektion
i höstmörkret. Under några timmar har du möjlighet att marineras i nya
tankebanor och spännande forskning i gott sällskap med likasinnade. 

Nyttan för föreningen är att vi på ett lustfullt sätt kan hjälpa 
Entreprenörsprogrammet vid Sven Eriksson skolan att nå sina utbildningsmål – inte 
bara utbildning utan också bildning. Med EP- dagen som största medel skapar vi 
ekonomiska förutsättningar för att vi ska fortsätta ha en av Sveriges bästa 
gymnasieutbildningar kvar i staden.

Med stöd från både högskola och näringsliv utarbetade i slutet av 1990-talet
lärarna och eldsjälarna Brita Sundström och Gunnar Hellsten idén till utbildningen.
På vår hemsida kan du läsa mer om hur Entreprenörsprogrammet grundades.
Föreningens överskott går oavkortat till att stödja eleverna och 
Entreprenörsprogrammet.

Genom att köpa en biljett får du inte bara ta del av årets program
om Hållbart välmående – du är också med bidrar till en fantastisk utbildning. Stort
tack för det!
Är du en av dem som fått en biljett på grund av att ditt företag är med som partner
till programmet – ja då vet vi att du jobbar på ett ställe som förstår vikten av
att stötta ungdomar med ambitioner.

Vi välkomnar alla medlemmar i vår förening. Genom att bli medlem stödjer du en av
Borås finaste utbildningar.

Du blir enkelt medlem genom att swisha föreningen på nummer 123 440 5684 (ange
namn, postadress, e-postadress). Det går också fint att betala medlemsskapet via
en inbetalning till BG: 5762-3795

Kostnad: Enskild medlem: 150 kr/år Familj: 250 kr/år Företag: 500 kr/år



Kvällens program
16:00 – 17:00
Mingel med tilltugg. 

17.00 – 18.30
Annika Telléus,
Karin Haglund
Peter Kovacs

18.30-19.00
Paus, mingel och tilltugg

19.00-20.30
Maria Karlsson
Jonas Colting

Kvällens moderatorer är 
elever från Entreprenörs-
programmet Åk 3

Vår diamantparter 2019 och 2020-års partners
Som partner till Entreprenörs-programmet 
får företag möjlighet att stödja framtidens 
entreprenörer ekonomiskt. Pengarna 
används oavkortat till att finansiera de 
aktiviteter som ingår i utbildningen med 
syfte att skapa ett mervärde för eleverna 
samt att hjälpa denna spetsutbildning att 
höja nivån för bildning. Som diamant och 
guldpartner tar man även en mer aktiv del i 
utbildningen.



Kvällens talare

Annika Telléus – tidigare elev på Sven 
Eriksonskolan och i år framröstad som en av 
Sveriges mest populära föreläsare.ௗ Annika brinner 
för att få människor att lyssna på varandra och på 
sig själva. Under många år lyssnade hon på kunder 
och medarbetare över helaௗvärldenௗför H&Ms 
räkning. Här delar hon med sig av egna insikter 
och erfarenheter. Hennes bokௗ”Konsten att lyssna” 
kommer ut nästa år.

Karin Haglund är hälsocoach, kostrådgivare och 
författare som drivs av en stark passion att 
inspirera människor till ett grönare, friskare och 
bättre liv.ௗ Hon driver en välbesökt blogg samt 
älskar att inspirera i sociala medier. Karin 
arrangerar även event och kurser inom ledarskap 
och mental hälsa. Hon kommer tala med oss om 
”Hållbar hälsa med rätt livsstil”

Maria Karlsson är beteendevetare och 
organisationsutvecklare på Kryast i Sverige AB. 
Hur kommer det sig att vissa företag och 
organisationer lyckas skapa miljöer där människor 
blir sedda, är delaktiga och får ta ansvar?
Det finns idag mycket forskning – men hur gör 
man i praktiken?
Maria ger oss viktiga insikter i hur vi skapar bra 
förutsättningar.



Kvällens talare
Jonas Colting från Borås har etablerat sig som 
en av de mest uppskattade, omtalade och 
välrenommerade livsstilsföreläsarna i Sverige 
idag!ௗ
Jonas pratar om hälsa som ett livslångt 
projekt, och hur våra inlärda och förutfattade 
meningar om åldrande, funktionalitet och 
förmåga låter vår naturliga potential gå 
ouppfylld. Hälsa är ingen tävling men som 
de gränslösa mänskliga varelser som vi är så 
har vi den inneboende förmågan att vara 
vinnare i vår egen tillvaro!

Peter Kovacs arbetar som 
forskningsingenjör på RISE och solenergi i 
olika former är hans expertområde. 
Särskilt intressant är 
byggnadsintegrerad solel, förutom att bidra 
med el och värme med förhållandevis liten 
miljöpåverkan så är solelen tillsammans 
med lagringsteknik, elfordon och så kallat 
smarta elnät en viktig del i det nya 
energisystem som nu växer fram. Peter 
kommer ge oss en bild av vad den 
nya tekniken kan åstadkomma.

Våra Guldparterns



Bidragsgivare Samarbetspartner

EP 17 är årskurs 3 
på Entreprenörs-
programmet. 

Nytt för i år att
eleverna själva 
kommer agera 
moderatorer och 
även presentera 
sina egna tankar på 
kvällens tema.

Ge dom en extra 
varm applåd!

Kvällens moderatorer



Silverpartners

Årets partners
Som partner till Entreprenörs-
programmet får företag möjlighet 
att stödja framtidens 
entreprenörer ekonomiskt. 
Pengarna används oavkortat till 
att finansiera de aktiviteter som 
ingår i utbildningen med syfte att 
skapa ett mervärde för eleverna 
samt att hjälpa denna 
spetsutbildning att höja nivån för 
bildning. Som diamant och 
guldpartner tar man även en mer 
aktiv del i utbildningen.



Bronspartners
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