Ledning för företagets ägarskifte
Ett ägarskifte innebär ofta stora beslut och många känslor för alla i familjen. En del av ett skifte
handlar om ekonomi och juridik. En annan del handlar om viljor, förväntningar och
kommunikation hos alla inblandade. Vilja Skifta är ett stöd för att skapa delaktighet och
engagemang och ger er en gemensam grund och handlingsplan för att driva ert skifte framåt.

NYTTAN
Genom Vilja Skifta får ni:
• Gemensam grund för att starta upp ett skifte i familjen.
• Tydlig struktur i ett skiftes alla steg.
• Göra era mål tydliga och se möjligheter i förändringen.
• Involvera berörda parter i familjen på bra sätt.
• Ökad handlingskraften hos alla inblandade för att nå
målen.

Under 2021 finns ett erbjudande
från LRF med en subvention kring
uppstart och stöd i ett skifte enligt
detta upplägg. Kontakta Folke för
mer information. Läs mer om LRF:s
projekt på www.matjobb.se

UPPLÄGG
1. Vi har ett första samtal där vi identifierar ert nuläge och era utmaningar i skiftet.
2. Vi gör en intervju med alla som är inblandade. Intervjun klargör viljor och förväntningar
samt fångar upp förslag och nya perspektiv. Intervjusvaren presenteras för samtliga för att
ge en tydlig bild av nuläget. Ni går från att tro och anta till att veta allas viljor. Därefter
utarbetas en handlingsplan för de fortsatta stegen mot ett skifte.
3. Vi har två uppföljningsmöten om cirka 4 timmar per möte efter några månader. Där
stämmer vi av er handlingsplan och nya handlingar som för er närmare ett skifte.

VAR
Vi träffas hos er på företaget eller på en annan plats som passar alla. Vissa avstämningar kan
även göras via telefon- eller videomöten.

KOSTNAD
Kostnaden beror på antal inblandade, hur komplext skiftet är och hur länge ni behöver stöd.
Varje uppdrag offereras därför.

VEM
Folke är coach, lantmästare och marknadsekonom
och har coachat ett 20-tal familjer i deras skiften.
Elisabeth är beteendevetare och ledarutvecklare.
Folke är huvudkonsult i Vilja Skifta. Vid större familjer
eller komplexa processer arbetar Folke och Elisabeth
tillsammans i uppdraget.
Vi har under flera år genomfört utvecklingsinsatser
och utbildningar och för företag i den gröna näringen.
Folke och Elisabeth Andersson Brinckmann

KONTAKT
Kontakta Folke på 070- 984 15 55 eller folke@viljalysa.se
Läs mer om vad vi gör på www.viljalysa.se

