Välkommen till MRF:s Lack- och skadekonferens 8-9 september
Earlybird: Spara 700 kr på konferensavgiften - boka före den 8 juli.
Vi bjuder på ett fullspäckat konferensschema under två dagar på Clarion Hotel Arlanda. Programmet
kommer som alltid att lyfta många viktiga frågor i branschen. Ett ﬂertal pauser är inplanerade för att hinna
med att mingla och besöka utställare i montrar utanför konferenslokalen.
I priset ingår luncher och ﬁka under båda dagarna plus fördrink, tre-rätters middag med dryckespaket och
kvällsunderhållning den 8 september.
Tider för de två konferensdagarna
Dag 1 - kl 10.00-17.30
Middag kl 19.00-midnatt
Dag 2 - kl 09.00-14.00

Talarprogram (fylls på allt eftersom)
Ari Riabacke, ﬁl. doktor i beslutsfattande, Civ. Ek och Ek. Mag. i Organisation & Ledarskap
Maria Börjesson, civilingenjör i teknisk fysik och professor i nationalekonomi VTI och Linköpings
Universitet
Glenn Mattsing, biolog och entreprenör
Jacob Hermansson, VD Formac
Joseﬁna Sallén, coach inom cirkulär omställning, RISE
Henrik Idermark, elektriﬁeringsansvarig MRF
Linnea Rydörn, lackerare & skadetekniker Bavaria Bil, kom 3:a i yrkes-SM i år, vunnit stipendium
TechStar (som drivs av Mercedes-Benz tillsammans med Car-O-Liner och Axalta)
Claes Åström, VD SFVF & Joachim Due-Boje, Servicemarknadsansvarig MRF
Jonas Mindemark, docent i materialkemi Uppsala Universitet
Rickard Frick, Aftersales Director MG
Maria Sjölin Karlsson, verksamhetsansvarig kompetensförsörjning Transportföretagen
Mazdak Haghanipour, teknisk specialist laddinfrastruktur och servicemarknad, Mobility Sweden
plus ett ﬂertal till
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Dag 1
kl 10.00-17.30
Konferens mixas med pauser för mini-mässa och mingel under dagen
kl 19.00
Fördrink med efterföljande tre-rätters middag med dryckespaket och underhållning i bankettsalen
Dag 2
kl 09.00-14.00
Fortsättning konferens och mini-mässa. Vi avslutar med lunch som vi äter kl 13.00.

Hotellbokning
För dig som önskar boka hotell på Clarion Hotel Arlanda, använd bokningskod MRF2022 för att få MRFpriset som är 1.638 kr/natt, exkl moms (1.835 kr/natt inkl moms).
Boka senast den 17 augusti. Efter det släpps reservationen och sena hotellgäster får boka sig själva i mån
av plats.
Följ länken för att boka ditt rum - BOKA HOTELLRUM HÄR!
(Kom också ihåg att du själv ansvarar för eventuell avbokning av hotellrummet!)

För mer information, kontakta:
Projektledare: Jan Olvenmo, jan@mrf.se, 08-701 63 21
Koordinator/kontakt utställarytor: Jeanette Edman, jeanette@mrf.se, 08-701 63 17
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