
Johanna Tömmervik 

Charlotte Göthberg och Josefin Bengtsson 
 

Jonas Hammarberg 
 

Johanna är en engagerad och påläst navigatör inom innovation och 
har mångårig praktisk erfarenhet av att utveckla innovativa lösningar 
och team. Med sin kunskap och nyfikenhet inspirerar hon 
organisationer till nya sätt att tänka och möta framtiden.  

Ung Företagsamhet utbildar barn och ungdomar i entreprenörskap. 
Genom läromedel och UF-företagande rustar de framtidens 
entreprenörer och intraprenörer med de färdigheter som krävs för att 
bygga Södermanlands framtida tillväxt.  

Johan Broman
 

Yamina Enedahl
 Redan som tonåring började vår moderator Yamina att undersöka vad 
som driver människor och grupper till att nå mål och prestera på topp. 
En mental resa från barndomens simbassäng till det stora vida havet 
ledde till världsrekord i fridykning, författarskap, TEDx tal, digitalt 
entreprenörskap och medverkan i flera TV-produktioner.  

WeRun (tidigare Sustainable Furnishing UF) erbjuder en 
unik och hållbar inredningstjänst där företaget använder 
sig av inredning skapat av återanvänt material. 

WeRun

Johan Broman är chef för lösningsarkitekterna på Amazon Web 
Services i Norden. Med en bakgrund i arkitekt- och konsultroller 
arbetar han med att hjälpa kunder att designa och optimera deras 
användning av AWS molntjänster utifrån kostnad, prestanda, säkerhet 
och tillgänglighet. 

Jonas Hammarberg är affärscoach, föreläsare och författare och högaktuell 
med boken Apparnas Planet – människans roll i en digital värld. Han 
arbetar med en kombination av traditionell organisationsutveckling och 
digitala verktyg, med människors inre motivation och engagemang i 
fokus.  



Program 

08.30   Registrering. Kaffe och smörgås. Bakgrundsmusik av Sisters of Soul 

09.00   Landshövding Liselott Hagberg hälsar alla välkomna 

09.15   Framtiden är ingen önskelista - Johanna Tömmervik, Verksamhetschef Valvet, 
Sparbanken Rekarne 

10.00   Paus, fika och mingel  

10.30   Utveckling i Sörmland - Johan Broman, Head of Solutions Architecture, Amazon 

11.00   UF i Sörmland - Charlotte Göthberg och Josefin Bengtsson. We Run (tidigare 
Sustainable Furnishing UF), silvermedaljörer i SM 2019 i klassen ”Årets 
samhällsentreprenör” 

11.25 Prisutdelning - Sörmlandsmedaljen, Skapapriset, Skapa Talang och Årets 

sörmlänning 11.50   Lunchbuffé med sörmländska specialiteter 

13.00   Prisutdelning – Sörmlands sparbanks kulturpris, Årets lantbruksföretagare 

13.20   Människans roll i den digitala världen - Jonas Hammarberg 

14.50 Regionstyrelsens ordförande Monica Johansson tackar för dagen 

15.00 Dagen avrundas med kaffe och mingel 


