
Inbjudan till LKR:s årsmöte  
samt föreläsning den 3 oktober 2020 

Den 3 oktober bjuder vi in dig till 
LKR:s årsmöte som i år äger rum 
på vårt kansli hos Företagarna på 
Rådmansgatan 40 i Stockholm.  

Det finns möjlighet att delta på plats 
eller digitalt. Vi återkommer med 
instruktioner och länkar i god tid 
innan själva mötet till de som har 
anmält sig. 

Efter årsmötet hålls en föreläsning 
med Staffan Gustafsson. 

Middag med underhållning kommer 
att hållas på Westmanska Palatset, 
Holländargatan 17 med start kl. 19.00. 



08:30-09:30  Registrering samt frukost 
09:30   Årsmötet startar 
11:00-11:20  Paus 
11:20-13.00  Fortsättning årsmöte  
13:00-13:45  Lunch på Företagarna 
13:45-15:00  Forskarinformation från Vetenskapliga rådet 
15:00-15:30  Fikapaus 
15:30-17:00  Föreläsning ”Det digitala slaget om patienten”  
  med Staffan Gustavsson, vd Vården.se 
17:00-19:00  Egentid 
   Bubbel och små tilltugg på kontoret serveras till  
  dem som vill stanna kvar före middagen
  Möjlighet att byta om finns på kontoret. 
19:00   Fördrink serveras på Westmanska Palatset, 
   Holländargatan 17 | Wallingatan 2 
19:30   Trerättersmiddag (495 kr pp) serveras i 
  glassalen på Westmanska Palatset.   
   

ca 22.00  Underhållning  

Staffan är ekonom som efter en kort 
karriär på SEB (9 månader) startade 
eget tillsammans med sin bror. Efter 
det har han flera entreprenöriella resor i 
bagaget. Han har exempelvis tagit ett litet svenskt 
medieföretag från åtta anställda till 400 anställda 
i 16 länder på bara ett par år. Efter sju år i kappsäck 
flyttade han hem till nästa utmaning. Han ville göra 
det enkelt att hitta bra vårdgivare (vilket självklart 
inkluderar kiropraktorer) och startade Vården.se, som 
han fortfarande driver. Vården.se är Sveriges största 
samlingsplats för legitimerad vård och hälsa och 
hjälper 350 000 personer varje månad för att söka, 
jämföra och boka rätt vårdgivare.  

Staffans erfarenhet rör sig genom entreprenör- 
skapets alla skeden och framförallt genom det  
digitala landskapet där utvecklingen går snabbare  
än någonsin.  

”Digitaliseringen medför att vi kontinuerligt utmanas 
att tänka i nya banor och att ta tillvara på all den 
potential det kan innebära för oss, både privat och i 
jobbet”, säger han.  

Föreläsningen hålls efter årsmötet och ingår i ditt medlemskap. 

Anmälan till både årsmöte samt middag görs via Surveymonkey:
https://sv.surveymonkey.com/r/InbjudanLKR3oktober2020

Vi återkommer med förslag på boende till specialkostnad som du 
bokar på egen hand.

Agenda för dagen  Staffan Gustafsson 
Vd och grundare till Vården.se 

Meny: 
Råraka med crème fraiche, löjrom, rödlök,  

citron och dill. 
Stekt ryggbiff med bakade rotsaker,  

rostad broccoli och rödvinsås. 
Keylimepaj i cocktailglas med färska jordgubbar 

samt riven vit choklad. 
Dryckespaket: 210 kronor pp. 

https://sv.surveymonkey.com/r/InbjudanLKR3oktober2020

