
 

 

 

 

Utveckla ditt kreativa företag  

Är du författare, konstnär, slöjdare, konsthantverkare, filmare, dansare eller 
verkar inom teater eller musik? Driver du ett företag, en ekonomisk förening 
eller liknande och vill utveckla din verksamhet? Eller planerar du att starta 
eget och vill veta vart du kan vända dig för att få rådgivning?  

Region Värmland bjuder in dig till en dag där du träffar aktörer i Värmland 
som på olika sätt kan stötta ditt kreativa företag. 

Dagen arrangeras i Karlstad och Sunne. Du väljer själv vilken av dagarna 
du vill delta på.  

Datum och plats:  
9 oktober. Innovation park, Karlstad 

10 oktober. Frykensalen, Biblioteket i Sunne  

 

Vi bjuder på lunch och fika. Anmälan sker senast den 14 september till 
marita.axelsson@regionvarmland.se  

Uppge eventuella allergier eller specialkost i anmälan.   

 

För praktiska frågor och anmälan 

Marita Axelsson 
054-701 10 72 
marita.axelsson@regionvarmland.se 

 

Medarrangör: Verksamt Värmland 

 

mailto:marita.axelsson@regionvarmland.se


 

Program Karlstad 
Karlstad Innovation park, Sommargatan 101A. 
Det kan vara svårt att hitta parkering i närheten. Res gärna kollektivt. 

12.00 Dagen inleds med lunch. Passa på att träffa andra professionella 
kulturskapare.  

13.00 Marita Axelsson och Ricky Andreis, Avdelningen för kulturutveckling på Region 
Värmland hälsar välkomna.  

13.10 -13.50 Verksamt Värmland, Länsstyrelsen  
Verksamt.se/varmland. Här hittar du som funderar på att starta företag eller redan är företagare 
kontaktuppgifter till kostnadsfri rådgivning, finansieringsmöjligheter, aktiviteter och mötesplatser i hela 
regionen. 
Länsstyrelsen berättar om vilka regionala stödformer de kan erbjuda företag i länet. Länsstyrelsen kan 

inte medverka under minglet, men deltar på lunchen för dig som vill prata mer.  

13.50-14.30 Almi, Compare  
Almi ”När idéer ska utvecklas och företag ska växa”. Om rådgivning, lån och riskkapital efter det egna 
företagets behov. 
Compare, Stefan Skoglund, digital affärsutvecklare. Ta del av tips, digitala trender och inspiration kring 
digitalisering för kreativa företag. Aldrig tidigare har möjligheterna att förenkla sin vardag och förbättra 
sin marknadsföring med hjälp av digital teknik varit större! 

14.30 fika 

14.50 Innovation park berättar om sin verksamhet; lokaler och möjlighet att stödja 

företag. 

15.00-16.00 Värmlandskooperativen, Riksteatern, MINS/MECO 
Värmlandskooperativen – ett regionalt kooperativt utvecklingscentrum 

 Riksteatern Värmland, Leif Persson – en samordnande intresseorganisation för de lokala teater- och 

arrangörsföreningarna i länet med visionen ” scenkonst som sätter tankar och känslor i rörelse – för 

alla överallt”. Genom Riksteaterns arrangörsförening skapar vi arbetstillfällen för fria producenter. 

MINS/MECO - I tre år har Karlstads universitet, Studiefrämjandet och Högskolen i Innlandet 

samarbetat för att genom forskning, utbildningsutveckling och branschaktiviteter stärka Värmlands och 

Hedmarks musikliv. Vi vidareutvecklar nu detta i ett nytt projekt, MECO. Vi kommer presentera från 

båda projekten och diskutera synergier mellan olika kreativa branscher. 

16.00 Avslut och kaffemingel. Ta chansen att prata mer med de aktörer som 
presenterat sig under dagen. Minglet avslutas ca 17.00  

 

Program Sunne  
Frykensalen, Sunne bibliotek. Storgatan 39 

12.00 Dagen inleds med lunch. Passa på att träffa andra professionella 
kulturskapare.  



13.00 Marita Axelsson och Ricky Andreis, Avdelningen för kulturutveckling på Region 
Värmland hälsar välkomna.  

13.10 -13.50 Verksamt Värmland, Länsstyrelsen  
Verksamt.se/varmland. Här hittar du som funderar på att starta företag eller redan är företagare 
kontaktuppgifter till kostnadsfri rådgivning, finansieringsmöjligheter, aktiviteter och mötesplatser i hela 
regionen. 
Länsstyrelsen berättar om vilka regionala stödformer de kan erbjuda företag i länet. Länsstyrelsen kan 

inte medverka under minglet, men deltar på lunchen för dig som vill prata mer. 

13.50-14.30 Almi, Compare  
Almi ”När idéer ska utvecklas och företag ska växa”. Om rådgivning, lån och riskkapital efter det egna 
företagets behov. 
Compare, Stefan Skoglund, digital affärsutvecklare. Ta del av tips, digitala trender och inspiration kring 
digitalisering för kreativa företag. Aldrig tidigare har möjligheterna att förenkla sin vardag och förbättra 
sin marknadsföring med hjälp av digital teknik varit större! 

14.30 fika 

14.50 Näringsliv och tillväxt, Sunne kommun 

15.00-16.00 Värmlandskooperativen, Riksteatern, MINS/MECO 
Värmlandskooperativen – ett regionalt kooperativt utvecklingscentrum 

 Riksteatern Värmland, Leif Persson – en samordnande intresseorganisation för de lokala teater- och 

arrangörsföreningarna i länet med visionen ” scenkonst som sätter tankar och känslor i rörelse – för 

alla överallt”. Genom Riksteaterns arrangörsförening skapar vi arbetstillfällen för fria producenter. 
MINS/MECO - I tre år har Karlstads universitet, Studiefrämjandet och Högskolen i Innlandet 

samarbetat för att genom forskning, utbildningsutveckling och branschaktiviteter stärka Värmlands och 

Hedmarks musikliv. Vi vidareutvecklar nu detta i ett nytt projekt, MECO. Vi kommer presentera från 

båda projekten och diskutera synergier mellan olika kreativa branscher. 

16.00 Avslut och kaffemingel. Ta chansen att prata mer med de aktörer som 
presenterat sig under dagen. Minglet avslutas ca 17.00. 

 
 


