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FÖR VEM?

Varför ett VD-nätverk?

Kort om nätverket:

VD-nätverket

Vi startade uppVD-nätverket under 2019 och har efter en 
genomförd omgång deltagare som varit så nöjda med träf-
farna att de vill fortsätta utvecklas tillsammans i grup-
pen. Det ser vi som det bästa omdömet avVD-nätverket 
hittills. Nytt för nästa omgång blir också att vissa träffar 
kommer att fokusera på case som deltagarna själva vill 
lyfta. Efter varje träff erbjuds också studiebesök på företag 
representerade i nätverket.

- Anders Eriksson, Regionchef Örnsköldsvik

Årets träffar:

26–27 augusti 2020, Björkuddens Hotell & Restaurang

Föreläsare:  Ulrika Sedin, Modern Mind
Vardagen för många företagsledare innebär höga krav 

på tillgänglighet och effektivitet i att avgöra vilka 
frågor och beslut som behöver prioriteras på kort 

och lång sikt. Distraktionerna kan tidvis vara många 
och stressande och påverka förmågan att göra kloka 
val. ”Effektiv utan stress” är en workshop om att öka 

förmågan att leda sig själv och andra, genom att förstå 
och agera utifrån hjärnans principer och ergonomi.

EFFEKTIV UTAN STRESS!

5-6 november, Länsmansgården i Lugnvik

Varje deltagare har med sig ett case, en konkret situa-
tion från den egna verksamheten. Det ska vara en 

situation som man behöver ta ställning till, som man 
inte har svaret på, där andra är berörda och som kan 

ha flera möjliga lösningar eller angreppssätt. 

CASE FRÅN DELTAGARNA

1-2 oktober 2020, Söråkers Herrgård

Föreläsare:  Per Furumo, Voice and Message
Modern forskning visar att det är så oerhört mycket 

mer än själva innehållet i ett anförande som påverkar 
mottagarens upplevelse och därmed hur ett budskap 
tas emot. ”Om tal och agerande i det skarpa läget” är 
en workshop som syftar till att utveckla förmågan nå 

fram, att fånga och fängsla åhörare, att frigöra från 
hämningar och hinder i den professionella talarsitua-
tionen och att utveckla förmågan att inge förtroende.

VAD VI SÄGER ÄR VIKTIGT!

3-4 december 2020, Mellansels Hotell & Konferens

Varje deltagare har med sig ett case, en konkret situa-
tion från den egna verksamheten. Det ska vara en 

situation som man behöver ta ställning till, som man 
inte har svaret på, där andra är berörda och som kan 

ha flera möjliga lösningar eller angreppssätt. 

CASE FRÅN DELTAGARNA

Ulrika Sedin, Modern Mind
Ulrika Sedin har en Master i International Busi-

ness och är vidareutbildad inom kommunikation, 
ledarskap, mindfulness och mental träning och 

har en bred erfarenhet av näringsliv och offentlig 
sektor i roller som ledare inom kommunikation, 

försäljning, utvecklingsarbete och HR.

Per Furumo, Voice and Message
Per Furumo är konsult i muntlig framställ-
ning/retorik/presentationsteknik. Han är 

ursprungligen utbildad sångpedagog på Kung-
liga Musikhögskolan i Stockholm och har 

utifrån sina erfarenheter från samarbeten med 
flera av världens främsta dirigenter, sångso-

lister och orkestrar förpackat och omsatt sina                                                      
kunskaper till näringslivet.

Målgrupp:

Pris:

Att all verksamhet både kan och behöver utvecklas är ingen hemlig-
het. Men tar du dig tiden att förbättras i din roll som chef och ledare?                                       
I vårt VD-nätverk får du möjlighet att lyfta och diskutera de utmaningar 
du står inför. Du erbjuds ett bollplank, stöd och styrka. Nätverket ger dig 
tillgång till en grupp personer, i lika ställning, som du kan rådfråga om så-
dant som annars kan vara svårt att tala om inom den egna organisationen.              
Ta chansen att reflektera kring den egna verksamheten och träna på att 
driva andra medarbetare framåt!

Nätverket består av ett tiotal deltagare som träffas ett antal gånger under 
året. I nätverket, som leds av samtalsledaren Billy Nordin, inspireras du av 
föreläsare inom valda ämnesområden och får möjlighet att lyfta egna case 
ur verksamheten. Här utbyts erfarenheter och kunskap samtidigt som du får 
ett nytt nätverk för framtiden som genererar nya affärsmöjligheter.

Medlemmar i Handelskammaren betalar 20 000 kr exkl. moms.              
Övriga betalar 25 000 kr exkl moms. Boendet ingår inte i priset.

Du som är VD, alternativt platschef och sitter i ledningsgruppen                          
är välkommen med din anmälan.

Anders Eriksson, Regionchef Örnsköldsvik
Telefon: 070 - 655 50 25
E-post: anders.eriksson@midchamber.se

Anmäl ditt deltagande till: 



Följ oss!

@Handelskammarenmittsverige

Anders Eriksson, Regionchef Örnsköldsvik

Telefon: 070 - 655 50 25

E-post: anders.eriksson@midchamber.se

ANMÄL DITT DELTAGANDE TILL:

”VD-nätverket är för mig en fristad där jag bolla 
tankar och idéer med kompetenta människor från olika 

branscher. Jag har förvärvat ny kunskap utifrån in-
tressanta föreläsningar och diskussioner med övriga                            

nätverksdeltagare.”

- Jimmy Nyberg, Träteam AB


