
Så försvarar vi patientens frihet
Vård utan väntan
Anna Starbrink · 109

Att få ta ansvar för sitt eget liv
Skatter och välfärd som gör 
människor självständiga
Mats Persson · 106

Etiska dilemman för en liberal
Barbro Westerholm · 201

Liberalismen – Putins värsta fiende
Desinformation i en osäker värld
Allan Widman · 110

Möjligheter och krav i ett modernt 
Sverige
Liberal politik för bättre integration
Fredrik Malm · 105

Ännu bättre i morgon
Hur digitalisering och delnings
ekonomi ändrar på allt
Mathias Sundin · 202

Klassresan börjar i klassrummet
Så säkrar vi varje barns rätt till en bra 
start
Christer Nylander · 101

Det måste bara fungera
Trygghet i staden, på landsbygden 
och i förorten
Roger Haddad, Gulan Avci · 108

Nu behövs liberalismen mer än 
någonsin
Så möter vi de globala utmaningarna
Birgitta Ohlsson · Hörsalen 

Vi ska bli fler
Så blir vi 18 000 medlemmar 2018
extern konsult · 301

Rätt person på rätt plats
Nomineringskommitténs chans att 
bygga Liberalerna för framtiden
Lennart Gabrielsson och Monica 
Lundin · 103

Kommunikation och strategi för 
liberal valseger
Johanna Elgenius · 302

Det liberala löftet
Ideologi och värderingar
Joar Forsell, Anders Johnson · 107

Leda liberalt
Tre principer för ett öppet modernt 
parti där människor växer
Helene Odenjung,  
Per-Åke Fredriksson · 203
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Kommunicera liberalismen
Praktiskt arbete med 
kommunikations strategin.  
För dig som skriver för Liberalerna.
Erika Jonés · 302
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Leda liberalt
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Helene Odenjung,  
Per-Åke Fredriksson · 203

Den farliga mångfalden
Håkan Holmberg · 301
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Pass 1 
Lördag 14.15–15.45

Pass 2 
Söndag 9.00–10.30

Pass 3 
Söndag 12.45–14.15

Seminarier


