Inbjudan till konferens om försvarsrelaterad forskning

Yrke i omvandling –
Civilt meritvärde, avveckling och profession inom Försvarsmakten
26-27 november 2014 i Göteborg
En kortkonferens om försvars- och säkerhetsrelaterad forskning genomförs den 26-27 november i Göteborg.
Konferensen arrangeras av nätverket Centrum för Studier av Militär och Samhälle och vänder sig i första hand
till personal vid Försvarsmakten och forskare med intresse för försvarsrelaterad forskning. Syftet är att erbjuda
en möjlighet till diskussion utifrån både teori och praktik, denna gång med fokus på förändringar inom
Försvarsmakten som berör personalförsörjningen. Under konferensen tas några av de teman upp som är
centrala i forskningsprojektet Personalförsörjning och validering inom Försvarsmakten (vid GRI Gothenburg
Research Institute, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet). Dessa teman är avveckling av anställda, civilt
meritvärde och förändrade professionella roller.
Preliminärt program
26 nov kl. 12.00 - ca 17.00 Tema Avveckling
Dagens inleds med gemensam lunch och sedan följer föredrag och diskussioner kring dagens teman.
Är avveckling invecklat? (Lars Walter) Lars pratar om avveckling av anställda inom Försvarsmakten och andra
organisationer i Sverige

27 nov kl. 08.30 - 13.00 Tema Nya roller
Dagens inleds med kaffe och följs av föredrag och diskussion. Vi avslutar med gemensam lunch.
Hur organiserar man arbete avseende civilt meritvärde och livslångt lärande (Andreas Diedrich) Andreas tar
upp man arbetar med civilt meritvärde i Försvarsmakten och utmaningar med att arbeta över
organisationsgränser.
Yrke i omvandling – flera yrken i ett? (Petra Adolfsson) Petra pratar om yrke och professionella roller inom
Försvarsmakten.
Anmälan
Anmälan senast 7 nov till Anders Claréus, Forskningssamordnare, Försvarsmakten: anders.clareus@mil.se
Antalet platser är begränsat. Anmälan är obligatorisk.
Datum: 26-27november 2014
Plats: Göteborgs universitet, Göteborg (lokal meddelas deltagarna senare)
Konferensdeltagare betalar ingen konferensavgift. Konferensdeltagare bjuds på lunch den 26 och 27
november. Övriga omkostnader såsom logi och resa står deltagaren för. Var vänlig meddela i samband med
anmälan om du inte avser att äta lunch/er. Meddela också önskemål om vegetarisk mat, allergihänsyn etc.
Om du har frågor om konferensens tema och innehåll kan du mejla Petra Adolfsson:
petra.adolfsson@handels.gu.se

