
Talare:

Under två dagar samlas några av Sveriges främsta ledare och 
talare i fantastiskaTylösand.  
 
Du får lyssna på fantastiska föreläsare, experter och inspiratörer 
samt träffa  andra ledare som delar dina utmaningar.

Arrangeras av:

Av Sveriges 

största 

chefsnätverk

www.storaledarskapsdagen.se/ledarskapsdagarna

8-9 maj 2019, Hotell Tylösand, Halmstad

Jonas Eriksson
Sveriges mest framgångsrika 

fotbollsdomare 

Camilla Johnsson  
VD, Camp Pro

Jenny Nilsson   
VD, InsureSec AB

Hanna Sjärne  
 VD , SVT

Jan Tern  
Föreläsare och 

författare

Douglas Nordenbelt  
Trollkarl & Magiker

Antoni Lacinai   
Moderator 

Reneta Chlumska
Äventyrare, författare & 

talare



10.30 Registrering, kaffe & smörgås

11.00 Moderator Antoni Lacinai inleder och öppnar                                                                                                                                           
                 Ledarskapsdagarna

11.20 Få med dig alla när omvärlden förändras snabbt

Digitaliseringen och internationaliseringen skär genom hela det 
svenska samhället och i synnerhet mediesektorn. Det utmanar 
och skapar nya möjligheter. SVT har som vision att bidra till ett 
Sverige där alla är mer nyfikna och insatta. Hur arbetar man som 
chef för att uppnå det? Och hur får man med sig medarbetarna i 
transformationen?

Hanna Stjärne, VD, SVT

Hanna Stjärne har utsetts till Sveriges bästa kvinnliga mediechef och 
finns listad i tidningen Varietys lista över världens mest inflytelserika 
personer inom medieindustrin.

12.00 Lunch

13.00 Balans i ledarskapspuzzlet

– Måndag till fredag: Praktiska tips för att skapa motivation och 
    harmoni i arbetsgruppen

Jenny Nilsson, VD, InsureSec AB

Med övertygelsen om att det ska vara lätt att göra rätt ger Jenny 
praktiska tips på hur bitarna i ledarskapspuzzlet kan läggas på plats. 
”Den som ler får mer – den som ger får mera.”

13.30 Så motiverar du dina medarbetare och får dem att 
                trivas och utvecklas

– Vad kan du göra som chef för att säkerställa att medarbetarna är
    motiverade och vill prestera sitt bästa? 
– Hur rekryterar man och skapar en framgångrik företagskultur 
    där alla trivs?

Camilla Johnsson, VD, Camp Pro

Camilla har över 25 års erfarenhet av chefsrollen på olika nivåer 
med ansvar för från 10 till 600 anställda. Hon är en entreprenör med 
bakgrund från både offentlig och privat sektor och har drivit ett flertal 
förändringsarbeten. Nyligen startade hon upp en helt ny verksamhet 
utifrån en vision och ”ett blankt papper”. 

14.05 Eftermiddagskaffe & nätverkande

14.30 Kommunikativt ledarskap i pressade situationer

–  Så fattar du korrekta beslut under stress  
– Kommunikationen av svåra beslut – hur får du med dig 
   andra på tåget?

Jonas Eriksson, Sveriges mest framgångsrika fotbollsdomare 

Jonas är Sveriges mest framgångsrika fotbollsdomare genom tiderna 
och har en minst lika framgångsrik karriär som entreprenör, där han 
startat, byggt upp, drivit och sedan sålt bolag med stor framgång.

Genom sina speciella egenskaper och erfarenheter har Jonas ett 
brett och väldigt unikt perspektiv på ledarskap och kommunikation. 
Hur ska du agera som chef för Zlatan, Messi, Ronaldo och de 
bästa fotbollsspelarna i världen och hur bygger du framgångsrika 
organisationer med vinnarkultur.

15.30 Egen reflektion  
                  - passa gärna på att njuta av Hotellets Spa

18.45 Middag &  underhållning med magikern 
                 Douglas Nordenbelt 

8 MAJ 2019
Ledarskapsdagarna

Tylösand

Arrangeras av:

#ledarskapsdagarna 



www.storaledarskapsdagen.se/ledarskapsdagarna

9 MAJ 2019

07.00-09.00 Frukost i restaurangen

09.15  Moderator Antoni Lacinai öppnar andra 
                   konferensdagen

09.25 26 timmarsdygnet – så får du ut mer av din tid 
 
All stress kommer inte av jobbet, men eftersom du inte kan sjukskriva 
dig från livet är det jobbet som får ta smällen. Det finns så mycket 
att vinna på att bli mer proaktiv när det gäller hälsa och dessutom 
är det mycket roligare att lägga pengar på det friska än på det sjuka. 
Jan ger dig ökad kunskap om stressen (och dess kostnader), hur du 
organiserar dig och får ut mer av din tid, samt goda exempel på hur 
olika organisationer har ökat sin arbetsglädje.

Jan Tern, föreläsare och författare

Jan Tern har varit ansvarig för att utveckla friskvården på 
Volvokoncernen. Idag arbetar han som föreläsare och är en 
av Sveriges två Certified Speaking Professionals. Tidningen 
Konferernsvärlden har rankat Jan som en ”fem i topp” föreläsare 
inom området hälsa/stress.

10.25 Håller du dig i framkant som chef? 
 
Lotta presenterar en undersökning om chefers kompetensutveckling.  
Undersökningen är gjord tillsammans med tidningen Chef & karriär.

Lotta Ekstedt, Chefredaktör för Chefen i fokus

10.45 Förmiddagskaffe & nätverkande

11.15 Att sätta mål och att uppnå dem – mina bästa tips
             
Renata Chlumska, Äventyrare, författare & talare 

Renata Chlumska, en av världens främsta äventyrare och en av 
Sveriges mest uppskattade föredragshållare. Nu är hennes plan att bli 
den första svenska kvinnan i rymden. 

-Vare sig det gäller bergsklättring eller annan idrott, karriären eller 
fritiden och inte minst inom företagsvärlden så är verktygen för att 
uppnå målet snarlika, säger Renata. Vikten av motiverade medar-
betare, kommunikation, öppenhet, att kunna hantera förändringar, 
möten med det oväntade och att ha magnetiska mål är bara några av 
komponenterna till att kunna förverkliga sina idéer.

12.40 Moderator Antoni Lacinai avslutar 
                 Ledarskapsdagarna

12.50 Lunch & reflektion

13.45 Hemfärd

Ledarskapsdagarna
Tylösand

Stora Ledarskapsdagen 
 “Sveriges största ledarskapsevent”

              21 november 2019, Stockholm

Talare:

- Anders Hansen “Hjärnstark”
- Hillevi Engström
- Lena Herder, Sverigechef, IKEA
- Åsa Bergman, “Näringslivets mäktigaste kvinna”
+ många fler

    www.storaledarskapsdagen.se



8-9 maj 2019
Lokal: 
Hotel Tylösand
Tylöhusvägen, Halmstad
Tel till konferensanläggningen: 035-305 00

Konferensavgiften inkluderar:

-  Övernattning den 8 maj på Hotell Tylösand och tillgång till spa.
 - 8 maj: Förmiddagskaffe, lunch, eftermiddagskaffe, trerättersmiddag & underhållning
-  9 maj: Frukost, förmiddagskaffe och lunch
 - Dokumentation från föreläsningarna.

Avgiften är exkl. moms. 

Ledarskapsdagarna arrangeras av Sveriges största chefsnätverk: 

Avbokning & överlåtelse av deltagarplats:
Betalningen sker mot faktura med 30 dagars betalningsvillkor. Anmälan är bindande, men du kan när som helst överlåta din plats till en 
kollega genom att informera Kompetensinstitutet. Mottar vi din skriftliga avbokning senast 21 dagar före evenemangets startdatum får du 
ett värde brev på fakturerat belopp. Värdebrevet är giltigt två år från utfärdandet och kan nyttjas av dig eller en kollega från din organisa-
tion på annat av Kompetensinstitutet anordnat evenemang. Mottar vi din skriftliga avbokning mindre än 21 dagar före evenemangetsstart 
uteblir värdebrev eller ersättning. Kompetensinstitutet reserverar sig för mindre ändringar i programmet. Vid inställt  evenemang erhåller 
beställaren ett värdebrev om motsvarande belopp. 

Anmäl dig:

www.storaledarskapsdagen.se/ledarskapsdagarna

kundtjanst@kompetensinstitutet.se

Tel: 08 - 20 03 73

Ledarskapsdagarna Tylösand arrangeras av Sveriges Största Chefsnätverk

www.storaledarskapsdagen.se/ledarskapsdagarna

Pris: Pris:

Medlem: Ledarskapsdagarna 8-9 maj 2019 5490 kr

Icke medlem: Ledarskapsdagarna 8-9 maj 2019 6990 kr

Medlemspris gäller för medlemmar i Unionen, Vision och Finansförbundet.

Ledarskapsdagarna
Tylösand

Begränsat antal
 deltagarplatser  
  


