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Varmt välkommen till Bogesunds slott den 
16 - 18 oktober 2015! 
Välkommen till denna särskilt utformade utbildning för styrelsemedlemmar i 
länsförbunden inom Naturskyddsföreningen Mälardalen. Den utgår ifrån 
samma evidensbaserade teorier som Naturskyddsföreningens 
diplomutbildning i Hållbart Ledarskap. 
Den har tillkommit efter förfrågan från styrelsemedlemmar om en insats 
med syfte att bygga en god grund för att nätverka och utvecklas i rollen 
som förtroendevald i föreningen.  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STYRELSEN FÖR 
VÄSTMANLANDS LÄN

Individernas och 
gruppernas 
förmåga till 

ansvarstagande, 
kreativitet,  

kommunikation och 
samarbete,  

är helt central för 
organisationens 
effektivitet och 

prestationsförmåga.

LEDARSKAPSUTBILDNING 

STYRELSEN FÖR 
SÖRMLANDS LÄN

STYRELSEN FÖR 
UPPSALA LÄN
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Anmälan 
http://uppsala-lan.naturskyddsforeningen.se/anmalan-till-
bogesund/ | Anmäl dig senast den 17 augusti.

Förberedelse 
Några veckor innan kursstart kommer ett välkomstbrev per e-
post. Där får du kursmål, ytterligare information och länkar till 
några inspirations- och förberedelseuppgifter. 

Kursledare 
Jag som är ansvarig för utbildningen heter Kristina Keyzer och 
jobbar med verksamhetsutveckling på Naturskyddsföreningen 
Kansli Mälardalen. Jag är också LHEP Certifierad handledare 
för The Human Element.*

Kursens innehåll i korthet  
I varje pass varvas teori, övningar och reflektion för bästa 
inlärning. En del av utbildningen kommer att hållas utomhus.

FREDAG KVÄLL 

Vi landar in på kvällen, och ses över en kvällsmacka. Ni får en 
introduktion av helgen, och vi hinner presentera oss för 
varandra. Vi sätter igång, helt enkelt.

LÖRDAG 

På morgonen och förmiddagen kommer vi att gå igenom 
Naturskyddsföreningen i stort, dess organisationsstruktur och 
styrmedel. På eftermiddagen och kvällen jobbar vi med 
medvetenheten om vårt eget beteende, om hur vi 
kommunicerar och lyssnar. Detta hjälper oss att förstå vår 
påverkan på en grupp.

SÖNDAG  

Så här lägger vi en god grund för demokrati och öppenhet,  
om hur vi får gruppen att utvecklas, och om hur vi medvetet bygger den kultur vi vill ha i våra 
styrelser och i föreningen?

* The Human Elements modell för personlig och organisatorisk utveckling har med stor framgång tillämpats inom 
företag och organisationer världen över med ökad effektivitet och produktivitet som resultat.
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Datum
fre-sön 16-18 oktober 2015
Tider
Vi börjar med kvällsmacka 
18.30 på fredag. Avslut 
ungefär kl.16 på söndagen.
Plats
Bogesunds Slott STF
http://www.bogesundsslottsvandrarhem.se

Resa
Samåk gärna, mer 
information kommer i 
välkomstbrevet.
Boende
I enkelrum; lakan, handduk 
finns på plats. 
Mat
I anmälan kan du meddela 
om du har allergier eller 
behov av specialkost.
Kostnad
Respektive länsförbund står 
för utbildning, kost & logi
Kontakt
Har du frågor är du varmt 
välkommen att höra av dig
till Kristina Keyzer.
Epost 
malardalen@naturskyddsforeningen.se

Ring/SMS 070 237 1933

http://uppsala-lan.naturskyddsforeningen.se/anmalan-till-bogesund/

