Välkommen till NPH:s årsmöte 2018
i Stockholm, tillika 50-årsjubileum
Onsdag den 6 juni
· 18.30 Middag i Gamla stan
Torsdag den 7 juni
· 8.30 Busstransport från First Hotell Norrtull, St Eriksgatan 119 till Tumba Bruksmuseum.
· 9.30 Rundvandring i museet.
· 11.00 Föredrag:

·
·
·
·

o Jan Olof Rudén: Så bildade vi NPH år 1968
o Lennart Stolpe: NPH:s historia
o Richard Kjellgren: Säkerhetspapperens utveckling
12.30 Lunch på museet.
Efter lunch busstransport till Stockholm.
15.00 Besök på Östasiatiska Museet på Skeppsholmen och utställningen Paper Stories – från
världens äldsta papper till samtidskonst.
18.30 Jubileumsmiddag

Fredag den 8 juni
· 9.00 Årsmöte på forskningsinstitutet RISE Bioekonomi (f.d. Innventia och STFI), Drottning
Kristinas väg 61.
· 9.30 Presentation av institutet och en rundvandring.
· 11.00 Lennart Eriksson: Några glimtar från den branschgemensamma forskningen i Sverige.
· 11.45 Lunch på Restaurang Q, Osquldas väg 4.
· 13.30 Jubileumskonferens: De gångna 50 åren – och en blick framåt

·

o Sven-Erik Sjöstrand: Bakgrunden till skogsindustrins strukturförändringar
o Anders Luthbom: Tidningspapperets marknad minskar
o Gunilla Jönson: Wellpappens marknad växer
o Hans Norrström: Om skogsindustrins miljöarbete
o Per Cullhed: Hur digitaliseringen påverkar bibliotek och arkiv
o Stina Blombäck: Kvinnans ställning i branschen – en radikal förändring
o Bengt Nippe Hylander: Några scenarier för de nästa 50 åren. Och kan vi påverka?
16.00 Avslutande jubileumsbubbel!

Konferensen kommer också att vara öppen för icke medlemmar.
Anmälan
Anmäl ditt deltagande till Per Jerkeman, jerkeman.per@gmail.com, senast 14 maj och ange då
även din ev. medföljares namn och om någon av er har behov av speciell kost. Ange också om
det är någon programpunkt du inte tänker delta i, annars utgår vi från att du deltar i allt.

Var och en betalar som vanligt sina kostnader för mat ock logi – busstransporter och museibesök
är gratis.
Transporter
Transport till och från onsdagens middag och RISE på fredag, sker med allmänna
kommunikationsmedel. Vi kommer att dela ut vägvisning i samband med mötet. Enklast och
troligen billigast blir att köpa en 72-timmars periodbiljett som ger 3 dygns obegränsat resande
med Stockholms lokaltrafik, pris 250 kr.
Hotell
Vi har gjort en blockbokning på First Hotell Norrtull på St Eriksgatan 119. Ett dubbelrum kostar
2 280 kronor för två nätter och ett enkelrum 2 180 kronor. Du bokar rummen själv på
gruppbokning@hotellnorrtull.se eller telefon 08 300 350 och ange koden NPH. Rummen kan
bokas fram till den 30 april. Flygbussen från Arlanda stannar utanför hotellet.
Du kan naturligtvis välja ett annat hotell, men bussen till Tumba på torsdag morgon kommer att
avgå från Hotell Norrtull.

