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EP-dagen 2020
Boråsarnas egen novemberinspiration för entreprenörer och vetgiriga!

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

EPV hjälper Entreprenörsprogrammet vid Sven Eriksongymnasiet att nå sina 
utbildningsmål – inte bara utbildning utan också bildning. Med EP-dagen som 
största medel skapar EPV ekonomiska förutsättningar för att Borås ska fortsätta 
erbjuda en av Sveriges bästa gymnasieutbildningar.

Genom att köpa en biljett får du inte bara ta del av årets intressanta event om 
Socialt företagande – du är också med och 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 Sveriges finaste spetsutbildningar.

Du blir enkelt medlem genom att swisha 123 440 5684 (ange
Namn och e-postadress). Du kan även  betala medlemsavgiften via
Bankgiro-nr 5762–3795

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



Kvällens program

Vi sänder livestudio från Kongresshuset i Borås. En del av deltagarna kommer 
att finnas på plats i studion medans andra kommer medverka i form av 
inspelade föreläsningar. Förutom livetalare i studion kommer det även finnas 
med en företagspanel. Instick med småintervjuer av intressanta 
personligheter kommer kontinuerligt under hela kvällen. Det är 
entreprenörseleverna som gör sitt tredje år som intervjuar föreläsarna och 
det är även de som är kvällens moderatorer. Livestudion kommer börja sända 
16:45 och slutar ca 20.30. 

Ca tider Punkter

16:45 Sändning startar

17:00 Inledning

17:15 Susanne Pettersson

18:00 Årets fråga

18:20 Fredrik von Homeyer

19:00 Jan Eliasson

19:50 Maria Khorsand



Jan Eliasson behöver för de flesta ingen närmare presentation. 
Han är en av Sveriges kändaste personer. Jan har arbetat både 
som diplomat och politiker. Han har bl.a. haft uppdrag som 
Sveriges utrikesminister, ordförande i FN:s generalförsamling, 
FN-ambassadör i New York, Sveriges ambassadör i USA och  
ordförande i Stockholms internationella fredsforskningsinstitut. 
Jan har haft många medlaruppdrag i krig och oroshärdar runt 
om i världen.

Susanne Pettersson är en av Sveriges mest anlitade föreläsare och 
vald till Årets kvinnliga talare 2018. Hon har 25 års erfarenhet av att 
utveckla individer, team och organisationer till framgång, kraft och 
balans. Uppdraget är att få människor att dra åt samma håll med 
glädje! Susanne agerar som konsult inom idrotten, näringslivet och 
offentliga sektorn. Hon är även verksam som coach och mental 
rådgivare inom Svensk elitidrott där hon coachar aktiva och deras 
ledare. Hon är bland annat mental rådgivare för Frölunda Hockey. 
Susanne är författare till fem böcker. 

Kvällens talare 

Maria Khorsand växte upp i en akademikerfamilj i Iran. Som 15 åring 
flyttade hon själv till Los Angeles för att studera, bl.a. datavetenskap. 
Under studietiden i Los Angeles träffade hon sin stora kärlek och flyttade 
1987 till Sverige. Maria har haft en mängd olika befattningar bl.a. VD för 
Ericsson Technology Licensing. VD för SP, ledamot av Regeringens IT-råd, 
ledamot i Ingenjörsvetenskaps-akademin. 2014 tilldelades Maria H:M 
Konungens medalj i 8:e storleken i serafimeordensband för värdefulla 
insatser inom svensk näringsliv. Sedan 2015 är Maria VD på SOS Alarm. 
Maria hedrar förändringar, ekonomisk stabilitet, affärsvision, innovation 
och hållbar tillväxt. 

Fredrik von Homeyer är van att skapa nytt, förbättra verksamheter och 
organisationer samt att leda då svåra beslut ska fattas och genomföras. En 
styrka han besitter är att förstå och lyckas föra samman olika behov och 
viljor i en gemensam riktning och komma i mål! 
Fredrik har bolag i flera afrikanska länder. Han bedriver entreprenörskap 
och företagande på helt affärsmässiga grunder, enligt Fredrik är 
affärsmässiga grunder den enda modellen som fungerar på lång sikt. 
Fredrik brottas med myndigheter, korruption och kulturella svårigheter. 
Som den affärsjurist han är har han lyckats tacklat dessa svårigheter. 
I sin föreläsning visar han att hans entreprenörskap och företagande i 
Afrika inte är något ”hittar-på ”, som han själv brukar säga, det är ett hårt 
arbete som gynnar såväl företagarna, folket och landet.



Årets företagspanel - samtal i soffan

Catrin Wirfalk har många järn i elden. Hon har haft 
ledande roller under många år och varit med och 
byggt upp verksamheter från grunden med mycket 
bra resultat. Catrin har varit koncernchef och 
delägare på Speed Group. Idag driver Catrin ett eget 
bolag som heter Joy & Inspiration. Hon arbetar även 
som styrelseordförande, ledamot, rådgivare och 
mentor. Hon är med och bygger starka 
värderingsstyrda och hållbara företag där passionen 
är en viktig grundsten.

Lovisa Rosenborg, en före detta EP-
elev. Idag arbetar hon som Creative
Director på företaget Van Bruun,
som är ett svenskt e-handelsföretag. 
Lovisa är grym på att sjunga, hon har 
lanserat egenskrivna låtar på Spotify. 
Senast har vi sett henne sjunga i TV-
programmet Idols audition. 

Mathias Svensson, en Boråsprofil med ett stort hjärta. Var 
under 10 år professionell fotbollsspelare i England. Kom 
hem till Elfsborg och var en starkt bidragande orsak till att 
klubben vann sitt första SM-guld på 45 år. VD och en av 
grundarna till rekrytering och bemanningsföretaget 
Effektiv. 
Blev Årets Företagare i Västra Götaland 2020 och Årets 
Företagare i Borås 2019. Mathias har alltid haft ett stort 
engagemang för ungdomar med funktionsnedsättningar. 
Han har på sitt företag Effektiv skapat flera tjänster som 
skapar menings-full sysselsättning för personer 
med funktionsnedsättning. Mathias har även varit 
initiativtagare till att starta upp ett projekt mellan Borås 
stad och Borås basket rörande samma tema.



Partners 2020/2021
Som partner till Entreprenörsprogrammets vänner 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 får man även en 
mer aktiv del i utbildningen.

Silverpartners

Guldpartner



Bronspartners
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