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Vår före detta statsminister Fredrik 
Reinfeldt fick kvällens hederspris. Här 
med gravida sambon Roberta Alenius.

Inne på Berns 
salonger var det 
fullt hus denna 
kväll.

Författaren och talaren Mi Ridell var 
nominerad i kategorin Årets mode-  
rator. Här med Markku Saarinen, 
från Artist och Eventbolaget. 

Medieprofilen  
Titti Schultz blev 
Årets moderator. 
Här med Annika  
R Malmberg, 
framgångsexpert.

Ord och inga 
visor på Berns 
salonger
HÄROMVECKAN PRISADES  de svenska 
kändisar som har talets gåva. Kompetens-
nätverket Talarforum har nämligen anord-
nat en gala för just detta! Festligheterna 
ägde rum på Berns salonger i Stockholm 
och kvällens hederspris gick till vår före 
detta statsminister Fredrik Reinfeldt.  
I kategorin Årets moderator prisades  
dessutom medieprofilen Titti Schultz.  
Att tiga är inte guld, var andemeningen 
denna kväll!
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Trion Elisabet Tallroth, 
Kelly Tainton och Helena 
Vågberg träffade många 
vänner och bekanta. 

Frida Boisen är 
digital chef och 
ansvarig utgivare 
på Bonnier 
Tidskrifter. Hon 
håller många 
föredrag om 
sociala medier. 

Författaren och 
programledaren 
Madeleine Westin 
var på plats! 
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Fredrik Berling har varit 
verksam inom tv-branschen 
men numera är han framförallt 
moderator och konferencier. 
Sambon heter Lisa Bergin.

Jesper Palmqvist började på 
Talarforum när bolaget var ett 
år gammalt. I dag är Jesper 
pappa till de flesta IT-system  
som används inom koncernen. 

Pr-konsulten och författaren Per 
Schlingmann med John Guthed, 
som startade en av Sveriges första 
kommunikationsbyråer för mobila 
kanaler. 

En riktig talarkvartett!  
Olof Röhlander, Daniel Nyhlén, 
Eric Thyrell och David Eberhard 
trivdes tillsammans. 

Kjell A Nordström en 
svensk företagseko-
nom och har författat 
flera böcker i ämnet. 
Här med kollegan 
Astrid Johnsson.

Dansproffset Tobias 
Karlsson är både snabb  
i stegen och i replikerna! 
Här med Cecilia Blomberg 
och Staffan Dopping.

Christina Stielli föreläser inom 
områden som arbetsglädje, 
kommunikation och med- 
arbetarskap. Här med retorik-
experten Elaine Eksvärd som 
blev årets kvinnliga talare.

Katarina Hultling 
är en känd 
sportreporter 
och program- 
ledare. 

”Idol”-domaren 
Alexander Bard har 
en parallell karriär 
som föreläsare. 
Gustaf Josefsson är 
en av Sveriges mest 
anlitade talare när 
det kommer till 
ämnen som trender, 
teknologi och digital 
transformation.


