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Inriktning
•
Utifrån ett ”global leadership perspective” få möjlighet att utbyta erfarenheter, tankar och idéer.
•
Stort utrymme för personliga frågeställningar, diskussioner och workshops.
•
Teman bestäms av gruppen och moderator tillsammans.
Målgrupp
VD, platschef eller motsvarande.
Mål med nätverket
•
Deltagarna får under lediga former ett bredare perspektiv i sina roller som företagsledare vad gäller
omvärld, utveckling, ledarskap och att ligga i framkant mm.
•
Kunskapsarena för den egna utvecklingen.
•
Öppen dialog under sekretess.
Agenda
Dag 1
Start kl. 18:00 Middag
Dag 2
08:00 – 09:00 Check in – prioritering av eftermiddagens diskussioner.
09:00 – 12:00 Dagens tema med extern föreläsare och eventuellt externt studiebesök.
12:00 – 13:00 Lunch
13:00 – 15:30 Workshop utifrån temat med något av deltagande företag som case + 1 – 2 prioriterade diskussioner.
15:30 – 16:30 Sammanfattning av dagen, reflektioner, nästa möte.
Plats
Konferensanläggning i Jönköpingstrakten.
Fakta
Fyra träffar under tolv månader. En gång per kvartal (mars, maj, september och november).
Datum 2020
5 mars
7 maj
17 september
19 november

kl. 08:00 – 15:30, middag 4 mars kl.18:00
kl. 08:00 – 15:30, middag 6 maj kl. 18:00
kl. 08:00 – 15:30, middag 16 september kl18:00
kl. 08:00 – 15:30, middag 18 november kl18:00

Plats: Hooks Herrgård eller Hotell Amalia i Gränna.
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5 mars 2020 (samlas 4 mars kl. 18:00)
Tema: AI – Den absolut största ”innovationen” som vi har framför, och faktiskt redan nu, runt omkring oss.
Föreläsare: Magnus Unemyr, författare, föredragshållare och kursledare inom automatiserad marknadsföring,
med speciellt fokus på artificiell intelligens
Plats: Hooks Herrgård.

14 maj 2020 (samlas 13 maj kl. 18:00) OBS! Inställd p.g.a. Coronaviruset Covid-19
Tema: Carlfors Bruks Lean-resa
Föreläsare:
Plats: Hotell Amalia i Gränna och Carlfors Bruk i Huskvarna.

17 september 2020 (samlas 16 september kl. 18:00) OBS! Inställd p.g.a. Coronaviruset Covid-19
Tema: Styrelsearbete, strategi och ägarfrågor
Föreläsare: Mikael Andersson och Anders Roman
Plats: Hotell Amalia i Gränna.
10 december 2020 (samlas 9 december kl. 18:00)
Tema: Styrelsearbete, strategi och ägarfrågor.
Föreläsare: Marie Morinder
Marie har kunskaper inom verksamhetsstyrning och ledarskap,
hon har en lång erfarenhet av ledarskap, arbete i ledningsgrupp och i olika styrelser som ledamot.
Sedan 2016 arbetar hon med konsultuppdrag i eget bolag inom management och ekonomi.
Plats: Bauergården i Bunn
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Ledare/moderator för nätverket Jakob Sandwall
Jakob Sandwall har en bakgrund som journalist och har varit i ledande befattningar
inom hotellbranschen, elektronikbranschen och även politiskt.
Idag jobbar Jakob på Acconia Resultatskap AB,
ett företag som rekryterar chefer och ledare
Han är ideellt engagerad i olika välgörenhetsorganisationer
och sitter som vice ordförande i Stiftelsen Fritidsgårdar
och är även ambassadör för Stiftelsen Tappra Barn.
Jakob når du på 0766-23 98 39 eller jakob.sandwall@acconia.se.
Pris
21 000,- kr exkl. moms. IndustriForums medlemmar 15 500,- kr exkl moms.
Tillkommer gör:
Konferens och internatskostnader.
Priser gäller för fyra tillfällen under 12 månader fr o m första träffen du deltar i.
Anmälan och information
Anmälan och mer information får du av Thomas Johansson,
thomas.johansson@industriforum.se
alternativt telefon 073-679 38 68.

Nöjd kundgaranti – Är du inte nöjd efter första träffen får du deltagaravgiften tillbaka eller byta till annat nätverk
utan kostnad.
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