
Talare:

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

Arrangeras av:

Av Sveriges 

största 

chefsnätverk

                 www.storaledarskapsdagen.se/ledarskapsdagarna

8-9 maj 2017 - Hotell Tylösand, Halmstad

Dahir Khalid 
Föreläsare & expert 
inom ledarskap och 
mångfald

Svante Randlert
Business & People 
advisor,
Academic Work

Moderator:
 
Carin da Silva

Oloh Röhlander 
Författare &  
Årets talare 2015 

Ledarskapsdagarna
Tylösand

Middag & 
underhållning 

med  
Ann Westin

Frida Boisen
Årets digitala 
ledare 2016

Annelie Nässén
Vice President , SAS



10.30 Registrering, kaffe & smörgås

11.00 Moderator Carin da Silva inleder och öppnar                                                                                                                                           
                 Ledarskapsdagarna

11.15 Så leder du unga talanger och får dem att bli 
             engagerade och utvecklas

- Vilka förväntningar har den yngre generationen på sina chefer?

Svante Randlert, Business & People Advisor, Academic Work

Svante Randlert är Business & People Advisor på Academic Work, 
och är en av Sveriges mest anlitade konsulter inom ämnet. Svante 
arbetar dagligen med att hjälpa Sveriges största arbetsgivare och 
föreläser kontinuerligt för organisationer runt om i landet. Han är en av 
enbart fyra föreläsare bland över 1000 som genom tiderna lyckats få 
maxbetyget 5.0 av Close.

12.20 Lunch

13.20 Ledarskap i förändring

En ny demografi med internationell prägel växer fram i Sverige. Fram-
tida kollegor och kandidater ställer nya krav och vill bidra. Vilka krav 
ställer detta på det nya ledarskapet? 

Dahir Khalid,Föreläsare & expert inom ledarskap och mångfald

Dahir Khalid är en av väst Sveriges mest bokade föreläsare inom 
mångfald och ledarskap i förändring.

14.20 Eftermiddagskaffe & nätverkande

14.50 Att leda en global organisation i ständig förändring

Annelie Nässén, Vice President , SAS

Annelie har med över 25 år i olika ledande positioner i 
högt konkurrensutsatta branscher genomfört ett antal 
förändringsprocesser i högt tempo, både i nationella och 
internationellt och samtidigt levererat goda resultat. 2016 blev hon 
utsedd till Årets Chef av Grand Travel Award.

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

18.45 Middag &  underhållning med Ann Westin 

Samling vid Solgården kl.18.45 (ingång från Leffes Lounge). 

8 MAJ 2017
Ledarskapsdagarna

Tylösand

Arrangeras av:

#ledarskapsdagarna 



www.storaledarskapsdagen.se/ledarskapsdagarna

9 MAJ 2017

07.00-09.00 Frukost i restaurangen

09.15  Moderator Carin da Silva öppnar andra 
konferensdagen

09.25 Så blir du en framgångsrik ledare i en digital värld

Frida Boisen, digital chef, Bonnier Tidskrifter (Årets digitala ledare 
2016)

Frida Boisen är digital chef på Bonnier Tidskrifter, krönikör i Expressen 
och en av Sveriges mest eftertraktade föreläsare. Hon var vunnit 
priser som Årets digitala ledare 2016, en av Näringslivets 150 
superkommunikatörer och 2014 blev hon utsedd till världsmästare i 
sociala medier vid tidningsvärldens Oscarsgala, the INMA Awards i San 
Francisco.

10.20 Förmiddagskaffe & nätverkande

10.50Konsten att njuta av livet – och ändå få saker gjorda
                                               
Oloh Röhlander, författare och Årets talare 2015

Olof Röhlander är norrlänningen som sadlade om från elitspelare i 
bordtennis till mental tränare, inspiratör och författare. Den senaste 
boken kom i januari 2016 och heter Konsten att njuta av livet – och 
ändå få saker gjorda.  Sedan år 2011 har Olof Röhlander – år efter år 
– varit Sveriges mest bokade talare och är den ende som erhållit sex 
olika talarutmärkelser. Nu, efter drygt tio år som professionell inspira-
tör, har Olof aldrig varit bättre.

12.20 Avslutande rundabordssamtal   
- Vad kommer jag att ta med mig från Ledarskapsdagarna?

12.40 Moderator Carin da Silva avslutar Ledarskapsdagarna

12.45 Lunch

13.45 Hemfärd

Ledarskapsdagarna
Tylösand

Stora Ledarskapsdagen 
 “Sveriges största ledarskapsevent”

23 november 2017 , Rival i Stockholm

Talare:
- Janne Andersson, förbundskapten
- Eva Hamilton
- Jan Helin
- mfl

www.storaledarskapsdagen.se



8-9 maj 2017
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 2016 5490 kr

Icke medlem: Ledarskapsdagarna 8-9 maj 2016 6990 kr

Medlemspris gäller för medlemmar i Unionen, Vision och Finansförbundet.

Ledarskapsdagarna
Tylösand

Begränsat antal
 deltagarplatser  
  


