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SÄK

Välkommen till OﬀSÄKs höstkonferens
13-14 november 2018 på Quality Hotel Winn, Haninge
Tisdagen den 13 november

A: Konferensavgift medlemmar 4 900
kronor exkluderande logi
I konferensavgiften ingår förmiddagsoch eftermiddagskaﬀe lunch och middag dag 1 Förmiddagskaﬀe och lunch
dag 2.
B: Icke medlemmar 5 500 kronor
exkluderande logi
I konferensavgiften ingår förmiddagsoch eftermiddagskaﬀe lunch och middag dag 1 Förmiddagskaﬀe och lunch
dag 2.
C: Dagkonferens endast den 13 november. Pris 3 000 kronor.
Inkluderar för- och eftermiddagskaﬀe
samt lunch.
D: Dagkonferens endast den 14 november. Pris 2 600 kronor.
Inkluderar förmiddagskaﬀe samt lunch.
Mervärdesskatt tillkommer på samtliga
ovanstående priser.
Sista anmälningsdag är den 12 oktober 2018.
Observera att hotellrum inte ingår i
konferensavgiften.
Du som önskar boka hotellrum 12-14
november kan göra det på anmälningsblanketten. Pris enkelrum 1350 kr exkl
moms.

09.00 - 09.30
09.30 – 09.35
09.35 – 11.00
11.00 – 11.15
11.15 – 11.35
11.35 – 12.15
12.15 – 13.10
13.10 – 13.50
13.50 – 14.30
14.30 – 14.50
14.50 – 15.10
15.10 – 15.50
15.50 – 16.30
16.30 17.00
19.30

Onsdagen den 14 november
08.30 – 09.00
09.00 – 09.40

09.40 – 10.20
Quality Hotel Winn
Rudsjöterrassen 3A, 136 40 Handen
Tel 08 745 75 00

10.20 – 10.40
10.40 – 12.00

http://www.qualitywinnhaninge.se

Denna möjlighet till garanterat hotellrum gäller 70 enkelrum t o m den 12
oktober 2018. Därefter nns rum på
detta hotell i mån av plats vilket man
bokar själv.

Registrering, besök hos utställare
Inledning
, OﬀSÄK:s ordförande
Kommunöverenskommelsen
, SKL
Förfriskningar och besök hos utställarna.
Företagsseminarium 1
Försvarsmaktens behov och krav på det civila försvaret
, förbandschef Försvarsmakten
Lunch
Är kommunerna för små när det brinner i skogen?
, kommendörkapten
Säkerhetspolisen - framtid och utmaningar
, chef för säkerhetspolisen
Företagsseminarium 2
Besök hos utställare
Terrorhotens förändring från 70-talet och framåt
, analytiker, Försvarshögskolan
Evenemangssäkerhet
, säkerhetschef, Stockholms stad
Företagsmingel
Middag

12.00 – 12.15
12.15

Besök hos utställare
Polismyndighetens mål, visioner och framtida utmaningar
, chef opeativa enheten, NOA, Polismyndigheten
Säkra transporter
, regionchef, Sveriges Åkeriföretag
Besök hos utställarna
Den globala säkerhetsutvecklingen och vår förändrade
säkerhetsmiljö - utvecklingen i Ryssland och Europa, hur
påverkar det oss och hur hanterar vi det oförutsebara
, docent, Försvarshögskolan
Avslutning med prisutdelning
Lunch

Anmälan görs på www.oﬀsak.se
Vid avbokning efter sista anmälningsdag utgår full konferensavgift.
Information om behandling av personuppgifter
Genom Din konferensanmälan, kommer Dina inlämnade personuppgifter att förtecknas i ett databaserat adressregister hos OﬀSÄK. Uppgifterna behövs för vår konferensadministration och sparas för uppföljning och eventuellt förnyade kontakter. Registrerad har rätt att en gång per år, efter skriftlig ansökan, få veta om personuppgifter behandlas eller ej. Efter
begäran skall felaktiga eller ofullständiga uppgifter rättas, blockeras eller utplånas. Information om behandling av personuppgifter lämnas av OﬀSÄK, tfn 0733462068. Ansökan ställs
till OﬀSÄK, Birkavägen 19, 182 55 Djursholm.
Konferensen administreras och faktureras av Winberg Konsult AB, av OﬀSÄK anlitat serviceföretag.
OﬀSÄK | Birkavägen 19 | 182 55 Djursholm | Telefon 0733462068 | E-post kansliet@oﬀsak.se | www.oﬀsak.se

