
Liberalt riksmöte 2016
Lördag 23/4
13:00 Varmt välkomna 

Jan Björklund öppnar Liberala riksmötet.

14:15 Därför älskar liberaler företagare 
Entreprenörer och politiker i ett samtal om 
tillväxt, jobb och integration.

15:15 Seminarier och fika

17:30 Fajten för flickor utan frihet  
Experter, gäster och ledande liberaler 
samtalar om hedersfrågor.

18:15 Slut för idag

19.30 Riksmötesfest  
Förrättsmingel i foajén

Söndag 24/4
09:00 Seminarier och fika

11:30 Vi fortsätter med förnyelsen 
En ovanlig lunch med gäster som berättar 
om utmaningar, spännande idéer och goda 
exempel, och hur vi gör det tillsammans.

14:00 Vi släpper aldrig skolan 
Ett samtal om bildning och utbildning, och 
hur friheten att forma sitt liv alltid börjar med 
kunskap.

14:45 Tack och hej

15:00 Fika

Extraprogram lördag 23/4:
10:00 – Liberalernas Europa 
11:00 EU-seminarium under ledning av Tina 

Acketoft. Bl.a om riskerna med Brexit

11:00 – Liberala utmaningar i framtidens Europa 
12:00 Våra europaparlamentariker Cecilia 

Wikström och Jasenko Selimovic i heta 
stolen. Arrangeras av Alde, den liberala 
partigruppen i EU-parlamentet.

10:00 – Välkommen till Liberalerna
12:00 Träff för nya medlemmar 

11.00 – Kom igång med vår nya teknik
12:00 Utbildning och support i våra nya system för 

medlemshantering och kommunikation.  
Ta med dig din dator och kom igång.

Välkommen till Liberalernas första riksmöte!
Riksmötet 2016 går i förnyelsens tecken. Det här 
är vårt första riksmöte som Liberalerna, och det 
kommer att märkas i både innehåll och utformning. 
Du kommer att få möta ledande liberaler och 
kunniga experter. Det blir vassa seminarier om 
dagsaktuella politiska utmaningar där du får vara 
med och bidra i förnyelsen av den liberala politiken. 
Förbered dig på en nyskapande helg med ovanliga 
möten, spännande tankar och en hejdundrande fest 
på lördagkvällen. Riksmötet hålls i Linköping.
Läs mer och anmäl dig: liberalerna.se/riksmote
Om du redan är anmäld och har fått bekräftelse,  
behöver du förstås inte göra något mer.

Seminarier
Som deltagare på riksmötet får du möjlighet att delta 
på två seminarier. Seminarierna hålls av ledande libe-
raler och skickliga mötesledare som samtalar och gör 
övningar med inbjudna gäster och publik. 
Välj bland 8 olika seminarier:

Grön  
liberalism 
Frihet, välfärd och  
ansvar för planeten.

Doktorn 
på datorn 
och fler 
händer på 
kliniken
En titt i 
sjukvårdens 
kristallkula

Alla  
ska  
med
Integration 
med fokus  
på individen

Pengar för 
politiker
Skatter, 
social
försäkringar 
och 
pensioner: 
Grundkurs 
i samhälls
ekonomi

Nu heter vi det vi är  
– men är vi vad vi heter?
Vi granskar liberal ideologi och 
politik i sömmarna

Frihetslängtan  
har ingen ålder
Från eget rum till lagad mat: 
Liberala lösningar för årsrika

Från idé till inflyttningsfest 
Hur löser vi den svenska 
bostadskrisen?

Den största frihetsfrågan 
Därför är liberaler så uthålliga i 
utbildningspolitiken


