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TEXTILBRANSCHEN 
– här och då, där och nu!

Varmt välkommen till TEKO:s årsmöte 2016 den 17 maj i Borås, en 

eftermiddag bland kollegor i tekobranschen! Under årets årsmöte riktar 

vi blickarna mot Textilhögskolan och maskinparken, vi hyllar den textila 

historien i nya utställningen Textil Kraft men ser även in i den digitala 

och skalbara framtiden. Kom och lyssna på intressanta föredrag där vi 

spinner vidare på förra årets innovationsdiskussioner och mingla med 

dina kollegor på nyöppnade Pumphuset!

PROGRAM
Plats årsmöte: Vestindien, plan 2, Textile Fashion Center

FÖR MEDLEMSFÖRETAG ENDAST:
13.00 – 13.45 Formellt årsmöte  
13.45 – 14.15 Kaffepaus

FÖR ALLA:
14.15 – 14.25 Cecilia Tall, Generalsekreterare TEKO,  
  hälsar välkommen 

14.25 – 14.40 ”En högskola med sikte på framtiden”
  Mikael Löfström, Akademichef för Akademin  
  för textil, teknik och ekonomi/Textilhögskolan

14.40 – 15.00 ”Prototype Factory- ett erbjudande i 
  världsklass” Mats Johansson, Ansvarig  
  Prototype Factory, Smart Textiles

15.00 – 15.20 ”Oumbärliga pilotförsök med miljövänlig  
  vattenavvisande beredning” Maria   
  Åkerfeldt, Technical Support Engineer,  
  OrganoClick AB

15.20 – 15.30 Paus (kaffe)

15.30 – 16.15 Guidade turer, välj ett av följande   
  alternativ:

Alternativ 1 – Visning av maskinparken på Textilhögskolan

Alternativ 2 – Visning av de två utställningarna; 

- Textil Kraft – den nya uppmärksammade basutställningen 
om textilindustrin bjuder på en spännande berättelse 
från industrialiseringens samhällsomvandling till dagens 
innovationsmiljöer. Textil Kraft är utställningen om 
textilindustrins betydelse, stora bredd och många sidor 
– här och då, där och nu.

- Artist Textiles – Picasso till Warhol, är en 
vandringsutställning producerad av Fashion and Textile 
Museum i London. I denna utställning presenteras en unik 
privatsamling med ca 200 tygtryck från 1920- till 1970-talen. 
Här visas mönster av internationellt kända konstnärer som 
Picasso, Matisse, Chagall, Miró, Dali, Delaunay, Warhol osv. 
Många av tygerna är mycket sällsynta och har aldrig visats 
offentligt tidigare.

16.15 – 17.00 
”Cirkulära flöden, digitala affärsmodeller och skalbarhet”
Följ med på en spännande resa in i ett nytt ekonomiskt 
paradigm med innovatören och entreprenören Fredrik 
Wikholm, grundare till From Air, Dedicated Institute, Uniforms 
for the Dedicated och The Rag Bag. Hur skapar vi affärer & 
bolag som är bra för planet och människa? Hur vi gör det 
som är långsiktigt bra för oss till en kortsiktig vinning?

PLATS MINGEL: Pumphuset 

17.00 -   Mingel med buffé och utställning 
  av Re:textile

ANMÄLAN: Senast den 9 maj till 
  maria.lindstrom@teko.se. 
 
ANGE:  *  antal, namn och kontaktuppgift (e-post)
    för deltagare
 *  om ni deltar i mingel
 *  vilken visning ni önskar gå på 
    (alternativ 1 maskinparken eller alternativ                        
                 2 Textilmuseet).

VAR: Textile Fashion Center, Skaraborgsvägen 3A, Borås

NÄR: tisdagen den 17 maj 2016 från kl. 13 till 19 (cirka)


