
Torsdag den 28 september 

10.00 - 1 .00 Inskrivning 
11 .00- 11.15 Välkommen till Vänersborg 
11 .15 - 11 .30 Personalklubben Vänersborgs kommun 
11 .30 - 12.00 Evenemangsstad Vänersborg
12.00 - 13.00 Lunch med Bo Knutsson 
13.00 - 15.00 Erfarenhetsutbyte 
15.00 - 15.30 Kaffe 
15.30 - 17.00 Robert Samuelsson - Grottmannen. 
19 .00 - 01.00 Bankett med Miss Molly 

Vänersborgs kommun 

Fredag den 29 september 

08.30- 09.00 Guidad busstur runt Vänersborg. 
09 .00 - 10.00 Erfarenhetsutbytet redovisas 
10.00 - 11 .00 Peter Ojala 
11 .00 - 12.00 Lunch 
12.00 - 13.00 Föreläsning Johan Östling & Björn A Ling 



Konferensavgift 1 995 kronor 

Anmälan:  klicka här för anmälan.  senast 2016-08-16. Anmälan är bindande. 

Faktura skickas efter anmälan och ska vara betald innan konferensen. 

Boende: För information om boende i Vänersborg, se http://www.vastsverige.com/visittrollhattanvanersborg/ 

Vi har rabatterat pris på boende på Quality Hotel Vänersborg om du bokar innan 2016-08-01. 

Uppge bokningskod Årets konferens 2017 för rabatterat pris. Bokning gör du lättast på Tfn: 0521-575720 

Övrig information: Har du frågor är du välkommen att kontakta oss via Personalklubben@vanersborg.se 

https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=410189X90386241X30415


Den 30 januari 1996 kollid-
erade Peter med släpet till en 
traktor som plötsligt körde ut ur 
skogen på vägen mellan Kinna 
och Kungsbacka. Bilen sladd-
ade ner i diket på ena sidan 
för att ögonblicket efter 
hamna fastkilad mellan två 
träd i en 10-15 meter djup ravin 
på den andra. 

Sju timmar senare, kraftigt ned-
kyld och med en kroppstem-
peratur på 32 grader, kom 
räddningen. En kvinna bo-
endes på andra sidan sjön från 
olycksplatsen sett hade up-
pmärksammat ljuset från billyk
torna och slagit larm.
Förlamad från midjan och 
neråt stod Peter Ojala inför två 
val; antingen bli sängliggande 
eller försöka ta sig ifrån sjukhu-
set så fort som möjligt. Idag har 
han representerat Sverige 
inom både innebandyland-
slaget och i kälkhockey.

Middag med prisutdelning, un-
derhållning och dans till show-
gruppen Miss Molly. 
Miss Molly består av 4 st fantas-
tiska artister som samtliga har 
samarbetat med Sveriges artis-
telit. I december underhöll Miss 
Molly på Personalklubben 
Vänersborgs kommuns julbord. 
Lovorden från denna kväll hörs 
fortfarande ute på de kommu-
nala arbetsplatserna. Vi kan 
garantera att det kommer att 
bli en kväll att minnas.

Är verkligen amning offentligt 
kränkande? Vill alla egentligen 
åka till Thailand? Jag går inte 
till doktorn eftersom det kan 
vara fel på mig. Säger jag 
inget så har jag inget sagt. 
Eller? Vi verkar alla vara ex-
perter på att inte våga säga perter på att inte våga säga 
ifrån eller ifrågasätta. Ingen vill 
säga “ja” först. Detta är humor 
på allvar!
Komikerduon Johan Östling 
och Björn A Ling (fd. Starrin) sv-
ingar vilt bland den svenska 
fegheten i en hejdlöst rolig och 
musikalisk föreställning.
Johan och Björn har medver-
kat i en rad svenska filmer 
såsom Smala Sussie, Bröllopsfo-
tografen och Mammas pojkar. 
Nu senast även i succéserien 
Ack Värmland.

Grottmannen är en hysteriskt 
rolig stand-up föreställning om 
olikheterna mellan män och 
kvinnor.
 Skratten duggar tätt i bänk Skratten duggar tätt i bänk-
raderna när komikern Robert 
Samuelsson levererar sanning-
ar, osanningar, fördomar och 
funderingar kring våra beteen-
den, och han gör det med 
mycket glimt i ögat och med 
stort humoristiskt hjärta.
 Robert är stundom otäckt 
pricksäker och träffande i sin 
text, och hela tiden vansinnigt 
rolig och pirrigt närvarande i 
salongen. Robert säger själv 
om föreställningen att
–jag har så himla roligt själv så 
det vore ju faán om inte det 
smittade av sig.

Bo Göran Knutsson, född 9 no-
vember 1945 i Berghem, an-
tikvitetshandlare och en av 
tv-programmet Antikrundans 
experter och initiativtagare till 
programmet. Knutsson stud-
erade nationalekonomi på 
universitet och arbetade 
1971-1975 på länsstyrelsen i 
Vänersborg. Sedan 1975 har 
han varit antikvitetshandlare 
på heltid med butik i Väners-
borg. Han är ordförande i 
CINOA, Internationella Konst- 
och Antikhandlarföreningen 
och var tidigare ordförande i 
Sveriges Konst- och Antikhand-
larförening.
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