Organisationskonferensen 2022

Organisationskonferensen 2022
Konferenscentret Rantapuisto, Helsingfors
I ett dygn lägger vi fokus på välbefinnande och att umgås med andra
ledare inom civilsamhället utanför de vanliga arbetsrutinerna.
Välkommen med!

Program tisdag 4.10
11.30

Lunch

12.30

Att må bra i sitt ledarskap · Auditoriet
Att leda sig själv och ta hand om sitt eget välbefinnande är avgörande för att
framgångsrikt kunna leda andra. Artist och programledare Thomas Lundin
inleder Organisationskonferensen med fokus på självledarskap och hur han tar
hand om sitt eget instrument.

13.45

Valbara pass
· Trygga ramar för krävande arbetsroll med Viktor Kock · Auditoriet
· Tonläge – organisationens röst med Micaela Romantschuk · Maininki
· Sälj in din verksamhet med Robert Nilsson · Hyrsky

14.30

Paus

14.45

Valbara pass
· Vår plats i världen med Malin Lindholm · Auditoriet
· Ett målinriktat påverkansarbete med Lisbeth Hemgård · Hyrsky
· Klimakteriet - en del av arbetslivet med Eva-Lotta Backman · Maininki

16.30 – Vi mår bra tillsammans
17.30
· Meditativ promenad i skogen med Camilla Sederholm
· Kreativt pyssel med Ann-Katrin Finell · Maininki
· Spring i skogen med Mari Pennanen
· Spela och sjung med Henrik Lillhannus · Auditoriet
· Vardagsrörlighet med Eva-Lotta Backman · Hyrsky
18.30

Middag

Program onsdag 5.10
9.00

Att leda komplexa uppdrag
I komplexa uppdrag kan det vara svårt att prioritera och ‘’bli klar’’. Docent
Susanna Alexius delar med sig av sin forskning och ger verktyg för hur man
som ledare inom civilsamhället kan hantera det komplexa arbetet sektorn
förutsätter.

10.30

Reflektion

11.00

Valbara pass
· Samtal kring gott ledarskap med Henrika Nordin · Loungen
· Våga drömma större med Robert Nilsson · Kivi
· Att leda arbetsvälbefinnande med Mikaela Wiik · Auditoriet
Lunch
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Thomas Lundin är artist, programledare och inspiratör med bred
kunskap inom produktion- och musikbranschen. Thomas är också en
van föreläsare som gärna delar med sig av sin expertis inom social
kompetens och publikmöten.
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12.00
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Susanna Alexius är docent i företagsekonomi, verksam vid Stockholms
universitet och Handelshögskolan i Stockholm. Hennes forskning handlar
om moderna styrideal och organisationers förhållanden till förutsättningar,
idéer och krav från omvärlden. Hon brinner för att inspirera ledare till nya
tankar och förhållningssätt.

Hotell Rantapuistos tidtabeller
Incheckning

kl. 15

Utcheckning

kl. 12

Morgonmål

kl. 7-10

Koppla av med Storytel
Ett genomgående tema för årets Organisationskonferens är
välbefinnande. En viktig del av välbefinnande, både i och utanför
arbetet handlar om att kunna koppla av och ta paus i den
hektiska vardagen. Varför inte göra det med en bok?
Tillsammans med Storytel ger Förbundsarenan dig möjlighet att
prenumerera på Storytels e-böcker i 40 dagar. Erbjudandet
är giltigt enbart under Organisationskonferensen så passa på
och aktivera erbjudande under konferensdagarna och utforska
Storytels utbud.

Aktivera erbjudandet här!

Eller scanna QR-koden!

