Mötesplats för samtal och opinionsbildning inom ledarskap, hälsa och tillväxt!

Dialog för hälsosam tillväxt
Skepparholmen den 14 juni 2012
I år ställer vi oss frågan – varför gör vi inte det vi vet?
Har vi förmågan att ta ansvar för en hälsosam tillväxt i turbulenta tider?
Hälsa och ansvarsfullt ledarskap är avgörande områden för att kunna kombinera en
hög livskvalitet med tillväxt. I år samtalar vi om framtidens ledarskap och hur jag
som individ, chef och ledare kan öka min egen medvetenhet och göra skillnad!

D

u inbjuds personligen att delta i det
tredje dialogmötet på natursköna
Skepparholmen den 14 juni 2012.

Godbitar ur programmet
•

I vårt kraftfulla nätverk ingår idag över
150 chefer, opinionsbildare och experter.
De två senaste åren har vi träffats på
Skepparholmen för att utbyta tankar om
hälsa, ledarskap och tillväxt.
Vårt mål med Dialog för hälsosam
tillväxt är att etablera ett ”kraftfält” av
ledare inom näringsliv och samhälle som
vill och kan göra skillnad! Därför vänder
vi oss till en exklusiv grupp av noga
utvalda ledare, chefer, opinionsbildare
och forskare. Vi vill att vårt kraftfält ska
bli starkare, därför bjuder vi in just dig
att delta på årets dialog och bli en del av
vårt nätverk.

•
•
•
•
•

Kairos Future som har 25 års erfarenhet inom framtidsforskning, tar
oss med på en resa under rubriken Talangjakt i turbulenta tider med
Mats Olsson som presentatör
Universum, världsledande inom Employer Branding, berättar om var
dagens unga studenter vill arbeta i framtiden
Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson ger sin syn på Hälsosam
tillväxt
Marie Ryd, Dr i medicinsk vetenskap och redaktör för Holone ger oss
praktisk kunskap om hur hjärnan fungerar och hur det påverkar ledarskap, kreativitet och vår motivation
Årets ledarutvecklare 2011 Patrik Hedljung – delar med sig av sina
erfarenheter och tankar kring autentiskt och värdebaserat ledarskap
Pär Larshans, Max Hamburgerrestauranger, nominerad till Årets
Mångfaldschef 2012 - om mångfaldsarbete i praktiken

Med dialogen som form varvas dagen mellan tankeväckande inspel och
fördjupande samtal i mindre grupper.
fortsättning på nästa sida...

Kom med
och påverka
framtidens
ledarskap,
hälsa och
tillväxt!
Plats

De annorlunda dialogformerna har varit uppskattade på de tidigare dialogmötena.
2010 var det ”fishbowlsamtal” med Lillemor Frenkel som facilitator. Därefter
övergick mötet till Open Space där deltagarna valde fördjupningsämne efter eget
intresse.
2011 fokuserades på storytelling kring ett antal spännande case med bäring på
ledarskap, hälsa och tillväxt. Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström uppskattade
dialogformen och berättade sina ”historier” om besök på olika arbetsplatser.

Skepparholmens Konferens, Krog & Spa, Franckes väg, Nacka.

Tider Torsdagen den 14 juni. Frukostmingel från kl 08.00. Intoning 08.45
lunch 12.30. Avslut dialogmöte 17.00. Mingel och nätverkande 17.00- 18.00
Anmälan Antalet platser är begränsat, anmäl dig snarast genom att sända e-post
med ditt namn, företagsadress och telefon, till den person som sänt dig inbjudan.
Pris för deltagande är 1 495 kr + moms, vilket faktureras i juni. I priset ingår,
förutom seminarier och dialoger, lunch, förfriskningar och underhållning.
Bekräftelse och mera underlag skickas ut i mitten av maj.

Vill du veta mer?
På Facebook – dialog för hälsosam tillväxt –
kan du se filmen från 17 juni 2010
eller sök mera information på vår hemsida
www.halsosamtillvaxt.se
Där du bl a kan se vilka som deltagit på
tidigare möten.

Välkommen till Dialogmötet!
Gabriella Persson Klahr, vd Skepparholmen
Konferens, Krog & Spa
Gabriella.Persson-Klahr@skepparholmen.se
www.skepparholmen.se
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