
	  
	  

	  

ATT	  LEDA	  TILLSAMMANS	  
	  

FÖRETAGARSKAP	  	  	  	  SAMARBETE	  	  	  	  LEDARSKAP	  	  
-‐	  för	  utveckling	  av	  er	  och	  företaget!	  

	  
	  

Prova-‐på-‐dag	  
De	  flesta	  företag	  i	  den	  gröna	  näringen	  drivs	  av	  par,	  syskon	  eller	  i	  
andra	  kompanjonskap	  inom	  eller	  utom	  familjen.	  Dagarna	  är	  ofta	  
fulla	  av	  praktiska	  göromål	  och	  tid	  finns	  sällan	  för	  att	  skapa	  
gemensamma	  mål,	  rutiner	  och	  strukturer	  som	  underlättar	  och	  
effektiviserar	  vardagens	  arbete.	  	  Många	  företagare	  upplever	  att	  
företaget	  styr	  dem	  istället	  för	  att	  de	  själva	  styr	  företaget	  dit	  de	  vill.	  
	  

	  

ATT	  LEDA	  TILLSAMMANS	  är	  ett	  program	  för	  er	  som	  leder	  företag	  tillsammans	  och	  som	  vill	  	  
• skapa	  en	  gemensam	  och	  tydlig	  styrning	  av	  företaget	  
• förbättra	  ledarskapet,	  både	  det	  personliga	  och	  att	  leda	  andra	  	  
• tydligöra	  roller	  och	  förbättra	  samarbetet	  
• öka	  lönsamheten	  och	  tillväxten	  

	  

Programmet	  startar	  i	  oktober	  2017	  och	  sträcker	  sig	  över	  fem	  månader	  med	  åtta	  heldagar.	  Två	  av	  
träffarna	  sker	  med	  övernattning.	  Kursens	  röda	  tråd	  är	  samarbete	  och	  kommunikation	  och	  innehåller	  
olika	  teman	  inom	  ledarskap	  och	  företagarskap,	  som	  mål	  och	  vision,	  personligt	  ledarskap,	  att	  leda	  
andra,	  gruppdynamik,	  kommunikation,	  konflikthantering	  och	  produktionsflöden.	  
	  

Prova	  på-‐dagen	  erbjuder	  ett	  smakprov	  på	  några	  av	  ovanstående	  teman;	  
	  

• Var	  är	  vi	  och	  vart	  ska	  vi?	  Skapa	  en	  gemensam	  målbild	  
• Samarbete	  och	  kommunikation	  	  
• Verksamhetsplanering	  -‐	  var	  finns	  propparna?	  Skapa	  rutiner	  och	  flöden	  som	  ökar	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  effektiviteten.	  
	  

Kursen	  leds	  av	  Folke	  Brinckmann	  som	  är	  företagarcoach,	  
lantmästare	  och	  marknadsekonom	  och	  Elisabeth	  Andersson	  
Brinckmann	  som	  är	  leg	  sjukgymnast,	  ledarutvecklare	  och	  
organisationskonsult.	  Folke	  och	  Elisabeth	  är	  gifta	  och	  	  
tillsammans	  har	  de	  genomfört	  flertal	  projekt	  och	  driver	  	  
företaget	  ViljaLysa	  AB.	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  

Västmanland:	  Tisdag	  28	  mars,	  Kungsörstorp,	  
Kungsör	  	  
Östergötland:	  Torsdag	  6	  april,	  Vreta	  Kluster	  
TID:	  Kl.	  9.30	  -‐	  17.00	  
	  
Minst	  10	  och	  max	  18	  deltagare	  
	  

KOSTNAD:	  1	  500	  SEK	  exkl	  moms	  per	  person,	  
inkl.	  dokumentation	  och	  förtäring	  
INFORMATION	  &	  ANMÄLAN	  
Elisabeth	  Andersson	  Brinckmann	  
0708-‐510	  432,	  elisabeth@viljalysa.se	  

	  


