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Äntligen vår igen, åtminstone i Skåne.

Katarina ny ledamot i
WiTEC SWEDENs
styrelse
Vid årsmötet den 22 mars invaldes
Katarina Pelin i styrelsen.
Katarina har varit miljödirektör i Malmö och
kommunchef i Båstad, men sedan 2017 är
hon förbundsdirektör för VA SYD i Malmö.

Hennes vägval i yrkeslivet vittnar om ett intresse och engagemang för miljö och hållbar
samhällsutveckling.
Förutom juristexamen har hon utbildningar i ledarskap och har studerat förvaltning,
ekonomi och hållbar samhällsutveckling. Hon har haft regeringsuppdrag i
Miljödepartementet och Boverket, och många styrelseuppdrag – nu också i WiTEC
SWEDEN. Med sin erfarenhet och sitt kunnande kommer hon att kunna driva
hållbarhetsfrågor i styrelsen.

Karl Beijbom föreläser
på WiTEC Inspiration
den 4 maj
Karl Beijbom beskriver sig själv som en
frihetslängtande skönhetsivrare och
njutningslysten rättvisekämpe.

Som 27-årig journalist belönades han med
Stora Journalistpriset 1974.

Han har också förärats ordensutmärkelsen Riddarkorset av Polens president Lech
Walesa, som tack för opinionsbildande insatser för Polens frihet och demokrati under
kommunisttiden. Polen har en särskild plats i Karls hjärta.
Sedan nio år tillbaka har han eget bokförlag, och har fått storheter som Björn Ranelid att
välja Beijbom Books. Efter att ha bott på 18 orter i sex landskap är nu Karl tillbaka i
Köping, sin barndoms stad. Förutom böcker och skrivandet är Karl en uppskattad
föreläsare. På WiTEC Inspriration den 4 maj får vi höra hans tankar runt ”ett gemensamt
språk – samverkan i samförstånd”.

Båstad 4 maj kl 14.00
Anmälan senast 2 maj på www.witec.se

Strategi för sociala
medier
Under maj månad kommer WiTEC att
samarbeta med tre olika studentgrupper
som läser Strategisk kommunikation vid
Lunds Universitet, Campus Helsingborg.
Annika Jönsson, Julia Karlsson, Abigail Legaspi
och Wilhelm Nilsson.

Studenternas uppgift är att ta fram en strategi för hur vi bäst kan använda sociala medier
för att nå ut med WiTECs verksamhet, både i Sverige och internationellt för WiTEC EUs
räkning.
Kursen de läser heter "Kommunikationsdesign i digitala landskap" och vi ser fram emot ett
fruktbart samarbete med alla tre studentgrupperna.

Fabian Fehrm, Max Forsberg, Agnès Ericson och
Markus Karlsson.

Magnus Hellberg, Max Persson, Samuel Darpö
och Josefin Blomkvist.

Datalagring hos WiTEC
Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller
som lag i alla EU:s medlemsländer från
och med den 25 maj 2018.
Du som fått detta nyhetsbrev finns i WiTEC
SWEDENs kontaktlista med namn och epostadress.

Vi använder uppgifterna för utskick av vårt nyhetsbrev, för inbjudning till event som WiTEC
arrangerar eller är delaktig i och för annan information som WiTEC vill nå ut med. Inga
uppgifter lämnas vidare. Du kan när som helst begära att dina uppgifter tas bort från vår
kontaktlista. Ansvarig för dina uppgifter är styrelsen för WiTEC SWEDEN.

WiTEC SWEDEN
- den självklara länken mellan näringsliv, akademin och de kvinnor som verkar
i branscher inom Science, Technology, Engineering, Mathematics (STEM)

- stödjer och synliggör främst kvinnliga innovatörer och entreprenörer
www.witec.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är medlem i WiTEC, prenumererar på vårt nyhetsbrev
eller för att vi tror att du är intresserad av WiTEC:s verksamhet.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.
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