vise
chefen

Visst känner du att vindarna är starka nu, förändringstakten är hög. Globaliseringen är ett faktum, vi
blir fler och fler på planeten, faktiskt är våra naturresurser inte oändliga utan ändliga. Mitt i allt detta
finns du som chef, som ska balansera krav från många
håll, och göra det utan att du själv går sönder.

Den

En dag om den nya tidens ledarskap

förmiddag

Tisdag 23 oktober på Hillesgården nära Klippan i Skåne. Vägbeskrivning finns på www.hillesgarden.se. Vi startar klockan 9.00
med incheckning och morgonfika. Resten av dagen ser ut så här:

Inledning – tidens tecken

Johny Alm, Mirrorgate AB

Ledarutveckling för en ny tid

Maria Tornberg

Fika
Inre stillhet – källan till
det nya ledarskapet

Björn Natthiko Lindeblad

eftermiddag

Lunch kl 12
Tänk efter före! Efter är det för sent!!!

Bo Dahlstrand

Den vise chefen –
framtidens ledarskap

Karl-Erik Edris

Fika
Den vise chefen –
framtidens ledarskap

Karl-Erik Edris

Summering av dagen

Johny Alm

Under dagen får du verktyg och insikter
som vi ser som nödvändiga för den nya
tidens chef. Verktyg för att fungera som
en vis chef, som kan verka mitt i din organisation på ett sätt som är hållbart för dig
själv, din uppdragsgivare, dina medarbetare, kunder och leverantörer.
Att vara chef är en grannlaga och
mycket svår uppgift, speciellt när kraven
ökar hela tiden. Frågan är hur länge dessa
krav kan öka, utan att människor går
sönder?
Vi vill ge dig perspektiv som gör att
du kan stå fram som en chef mitt i den
nya tiden. En vis chef!
Vi kommer inte att ge dig de gamla
verktygen som du redan har fått i andra
ledarutvecklingar, utan du kommer att
kunna påbörja en förändring av ditt sätt
att se på din chefsroll, i den nya tiden.
Du får möta några av dagens mest
erfarna chefer och ledarutvecklare som
bygger sin verksamhet på en ny plattform.
En av dem är Maria Tornberg som
är ledarutvecklare och forskare inom ledarskap. Hon inleder med den nya tidens
ledarutveckling.
Björn Natthiko Lindeblad har
kommit tillbaka i byxor efter att
Lyssnarn
a
sommarv s
ha varit buddhistmunk i 17 år.
ärd
2012
Han kommer att prata om inre
stillhet som källan till det nya
ledarskapet.
Bo Dahlstrand är en erfaren chef
som suttit i ledningsgrupper i börsnoterade företag. Hans resa till livsvisdom ger
dig en smak på den nya tidens ledarskap.
Slutligen får du dig till livs en sann
glädjespridare – Karl-Erik Edris som
ger dig insikter om personlig mognad,
utveckling och ledarskap.
Denna dag är en satsning på dig själv.
Se det som en kortkurs i den nya tidens
ledarskap, en inledning till att få nya
tankar och idéer om hur du ska sätta segel
och hålla i rorkulten i ditt ledarskap i den
nya tiden.

Dagen avslutas omkring kl 16.45, då finns möjligheter till korta samtal
med föreläsarna.

Arrangör är Mirrorgate AB, ett företag

Kostnad: 3 990 kr exkl moms. Fika i pauserna

med lång erfarenhet av ledar- och per-

och lunch ingår. 10 % rabatt om du anmäler

sonlig utveckling. Vi satsar nu på öppna

dig senast 30 juni. Samtidig anmälan av 2 eller
fler deltagare ger också 10 % rabatt. Är ni fler
än fem – begär offert!

föreläsningar och ledarutveckling i olika
former för den nya tiden. Där vill vi vara
med som lotsar som kan ge vägledning
till rorsmannen! Låt oss inspirera dig till
din plats i den nya tiden.

Anmäl dig här: www.mirrorgate.se

Björn Natthiko Lindeblad

Karl-Erik Edris

Den vise chefen

Inre stillhet –
källan till det nya
Lyssnarn
ledarskapet
as
som

I mitten av 1970-talet började Karl-Erik
Edris en forskarutbildning i statsvetenskap. Doktorshatt och akademisk
karriär hägrade. Men han kände sig tidigt instängd i ett för begränsat tänkande. Ett uppbrott blev nödvändigt. ”Räddningen”
för Karl-Erik blev hans arbete som spärrvakt vid lokaltågen i
Stockholm. En lågtrafikerad station med så mycket utrymme
för eget tänkande, läsande och skrivande att han brukar kalla
detta arbete för ett förtäckt kulturstipendium.
Med sin tredje bok – Den vise VD:n – skrev han sig ur
spärren. Mediereaktionen blev så stark att han kunde på heltid
börja ägna sig åt den föreläsnings- och konsultverksamhet som
han startat i liten skala i slutet av 1980-talet.
Vi som hört Karl-Eriks föreläsningar vet att han framför
sina inspirerande och kloka tankar i en atmosfär av humor och
värme. Hans unika bidrag när det gäller synen på ledarskap är
hans förståelse för dess mänskliga djupdimension. Insikten att
en bra ledare är förankrad i sin egen inre källa av livsglädje och
medmänsklighet.

I 17 år levde Björn Natthiko Lindeblad (Natthiko
var namnet han fick som munk) som buddhistmunk i den thailändska skogstraditionen. Han är
från början civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. 1992 sadlade han om helt och hans föreläsningar handlar om hans resa genom livet, livsval, insikter och upplevelser.
Här finns en närmast outsinlig källa av berättelser och
reflektioner som Björn aldrig delar bara för att underhålla,
utan alltid för att också illustrera något han vill förmedla.
Han visar sig i sin ofullkomlighet och mänsklighet, och ibland
känner man hur han blir djupt och passionerat allvarlig kring
något ämne. Då rör det sig ofta om hur vi på olika sätt, alldeles i onödan, gör livet svårare för oss själva och andra.
En vanlig reaktion efter att ha hört Björn tala, är att vi
pustar ut, känner oss mer redo för livet, och inte längre upplever oss som ett offer för omständigheter vi inte rår på.

www.edris-ide.se

www.natthiko.org
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Maria Tornberg

Bo Dahlstrand

Ledarutveckling
för en ny tid

Tänk efter före!
Efter är det för sent!!!

För femton år sedan sa Maria Tornberg upp sig från ett
statusfyllt arbete som regionchef på en av Sveriges största
affärsbanker. Efter att ha studerat skogsvård, astronomi och
religionspsykologi blev det slutligen en examen inom beteendevetenskap med inriktning mot ledarskap och organisation.
Maria ger oss de senaste forskningsrönen kring det som
forskarna betecknar som det stora paradigmskiftet inom ledarskapsområdet – att de organisationer som vill nå världsklass
behöver rusta sina ledare för att möta den nya tidens krav och
förändringar på ett helt nytt sätt. Hon berättar också om vad
ledare som har kontakt med sin egen inre vishet kan åstadkomma, och hur detta kan uppnås.
Maria är en inspirerande och uppskattad föreläsare som
väcker nya tankar. Hon integrerar på ett spännande, och ibland
utmanande sätt, moderna forskningsteorier med de egna och
deltagarnas erfarenheter.

Arbetslivet gick i turbofart med långa dygn och mycket resor
och en härlig känsla. Men så en dag tog det slut, i en sjukdom som läkarna först hade svårt att definiera. Idag har Bo
Dahlstrand fått klart för sig att det är en mindre stroke som
han fått.
Livsvisdomen har trängt sig igenom på ett mycket sprudlande sätt mitt i det som hänt. Bo har funderat på vad som är
viktiga värden för honom själv som individ, men också som
erfaren ledare.
Bo Dahlstrand är en erfaren chef som haft ledande befattningar i börsnoterade företag, till exempel Lear Corporation,
Garo AB och Finnveden AB.
I dag är han group business controller på ITAB Shop
Concept som säljer, utvecklar, tillverkar och installerar
produkter och inredningskoncept till butikskedjor främst i
Europa.

Ledarskap, team- och personlig utveckling har varit ett livslångt tema och intresse för mig,
Johny Alm. Det kulminerade med ett fem år långt engagemang som koordinator för ett omfattande ledarutvecklingsprogram. Det senaste året har jag ägnat åt egen personlig utveckling som
nu lett fram till en plattform för den nya tidens ledarskap. Jag är övertygad om att den tid vi
har framför oss kommer att ställa helt unika krav på chefen och ledaren. Denna ledardag är ett
första steg i utveckling av en ledarskola för framtidens ledare. Den kommer att följas av bland
annat workshops baserade på det nya ledarparadigmet. Jag vill vara med som en lots och
guide på din resa fram till ditt nya ledarskap.

www.mirrorgate.se
info@mirrorgate.se
031–352 22 60

