
  

 
 

Ät lunch med Ludvig, Jacob, Carina och Jovan 
 

Hållbarhet och glädje –  
Hållbara människor för hållbara organisationer och samhällen 

Hänger glädje, samhällsengagemang, möjlighet att göra skillnad ihop? Är det så att vi blir lyckligare och 

mår bättre genom att bidra till något som är utanför oss själva? Hur kan detta exempelvis avspeglas i 

företagsstrategi? Möt fyra spännande profiler som med olika ingångar resonerar kring personlig hållbarhet. 

Över en god lunch får du träffa Ludvig, Jacob, Carina och Jovan och höra mer om deras historia och 

erfarenheter. 

Datum:  5 november 

Tid:  11:45 – 13:30 

Adress: Mäster Johan Hotel, Mäster Johansgatan 13, Malmö 

Pris:  110 kr inkluderar enklare lunch med dryck och föredrag.  

Lunchen levereras från Restaurang Rebell 

Anmälan: http://simplesignup.se/event/51625 

 

 

Ludvig Lindström, Global Happiness Organization 
Ludvig är grundare och ordförande för Global Happiness Organization (GHO), en 
internationell ideell organisation som syftar till att på vetenskaplig grund öka lyckan och 
minska lidandet i världen. Ludvig har förutom renodlad lyckovetenskap studerat psykologi, 
ekonomi, filosofi och andra lyckorelaterade ämnen på högskola och universitet.  
 
 
 
 

 

 

Jacob Langvik, tidningen Faktum 
Jacob, bor i Göteborg och kommer från Småland. Sedan två år jobbar Jacob på tidningen 
Faktum. Tidningen Faktum sysselsätter människor som lever i hemlöshet eller socialt 
utanförskap och arbetar för att skapa debatt och opinion kring hemlöshet och socialt 
utanförskap. 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

Carina Johansson, Move Management AB 
Carina är ledarskapskonsulten som brinner för utveckling hos individer, grupper och 
organisationer. Move Management tror på den enorma potentialen i varje människa och 
därmed i varje organisation.  När människor utvecklar sina förmågor, mår bättre och 
bidrar mer, är steget inte långt till att hela företag och organisationer växer och utvecklas.  
 
 
 
 
 

 

Jovan Diec, Poolarna Clean 
Jovan vill driva ett förändringsarbete inom lokalvårdsbranschen genom att arbeta mer 
aktivt med miljö och mångfaldsfrågor. Företaget fick pris som årets jobbkomet 2012 på 
Malmö Näringslivsgala med motiveringen ” Vår vinnare anställer för framtiden, frontar med 
framåtanda och trotsar traditionella föreställningar om vem som är attraktiv på marknaden. Årets 
jobbkomet 2012 har inte samma regelbundna omloppsbana som en riktig komet, utan tar sig in i 
både hörn och skrymslen för att snygga till vår tillvaro, för allas bästa.” 

 
 
 
 

 
 

Lunchsamtalet leds av Catarina Rolfsdotter-Jansson 
Catarina är journalist, författare, programledare och moderator med hållbar utveckling 
som specialområde. Catarina har skrivit tio böcker och föreläser på temat ”Hållbar 
människa”. Hennes senaste bok är en klimatroman som delvis utspelar sig i Malmö, 
”Malmö Manhattan 1994 2024”. Romanen säljs till specialpriset 120 kr på lunchmötet. 
 
 
 
 
 
 

 

CSR Forum Sverige är ett nätverk för personer som arbetar med CSR-frågor inom privat, offentlig och ideell sektor 

som vill träffa likasinnade för att utbyta kunskap och erfarenheter inom CSR-området.  

CSR Forum Sverige startade 2010, drivs som en ideell förening och är politiskt och religiöst obunden.  

 

 Följ oss på Facebook eller läs mer om föreningen på www.csrforumsverige.se 


