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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 Organisationskonfer-
ensen med fokus på självledarskap och hur han tar hand om  
sitt eget instrument. 

Chefsavtal, arbetstidsuppföljning, distansarbete... Som  
verksamhetsledare funderar vi mycket på arbetsförhållanden 
för våra anställda, men nu ligger fokus på oss i chefsroll. Dyk 
ner i aktuella frågor kring arbetsmarknadslagstiftningen  
med Viktor Kock, verksamhetsledare på DIFF – Ingenjörerna  
i Finland. 

Kom med och njut av det natursköna området kring Hotell 
Rantapuisto. Natur och Miljös verksamhetsledare  
Camilla Sederholm leder en rofylld promenad i naturen. 
Promenaden bjuder på avslappnande element inspirerade av 
yoga och mindfullness. 

Vilken är civilsamhällets roll i samhället? Vilka är våra styrkor 
och hur ska vi utvecklas i förhållande till samtidens behov och 
utmaningar? Tillsammans med Malin Lindholm, förbundssekre- 
terare på Svensk Ungdom, gör vi en omvärldsanalys och dyker 
ner i civilsamhällets roll i förhållande till vår omgivning och 
andra sektorer i samhället. 

Tillsammans har förbunden värdefull kunskap och erfarenheter. 
Att dela denna kunskap med varandra gynnar inte endast en- 
skilda organisationer utan också förbundsvärlden som helhet. 

Under konferensen har du möjlighet att delta i tre valbara pass 
och en må-bra workshop. Bekanta dig med alternativen och välj 
vilka du är intresserad av att delta i.

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.

Vad är egentligen gott ledarskap? Och hur ska vi leda för att 
själv må bra? Genom dialogpaus-metoden diskuterar vi det 
egna ledarskapet och hur vi leder hållbart i en alltmer flexibel 
arbetsmiljö. Kom med och byt tankar och erfarenheter med 
förbundskollegor samtidigt som du bekantar dig med metoden 
Dialogpaus. Samtalet leds av Bildningsalliansens verksamhets- 
ledare Henrika Nordin.

En aktiv workshop med övningar som främjar kroppens 
rörlighet i alla åldrar. Vi töjer och sträcker på kroppen, rygg och 
nacke för att upprätthålla kroppens rörlighet. Denna workshop 
passar alla. Ha på dig kläder så du kan sträcka på dig. Passet 
leds av Eva-Lotta Backman på Finland Svensk Idrott. 

Nyfiken på att testa ett nytt instrument, eller redan van vid att 
musicera? Kom med och spela ukulele tillsammans med 
Finlands Svenska Sång- och Musikförbunds verksamhetsledare 
Henrik Lillhannus som lär ut några enkla ackord och låtar.

Passa på och ta en springtur i skogen innan kvällens middag. 
Tillsammans med Förbundsarenans verksamhetsledare  
Mari Pennanen springer vi i lugn takt och njuter av naturen.

Koppla av och låt kreativiteten flöda. Tillsammans med Nylands 
hantverks verksamhetsledare Ann-Katrin Finell skapar och 
pysslar vi tillsammans.Dags att plocka fram den där drömmen om vad just din 

organisation kunde åstadkomma om bara pengarna fanns. Vi 
drömmer tillsammans och tänker stort – och landar i verk- 
ligheten med konkreta möjligheter till EU-finansiering. Work- 
shopen leds av projektledaren för projektet Finansieringskällor 
för förbunden.

Hur kommunicerar vi trovärdigt och effektfullt samtidigt som vi 
bygger ett enhetligt varumärke? Förbundet Hem och Skolas 
verksamhetsledare Micaela Romantschuk delar med sig av hur 
de stärkt förbundets gemensamma röst genom att jobba med 
organisationens tonläge. 

Klimakteriet angår alla, inte endast kvinnor i ett visst skede av 
livet. I rollen som ledare är kunskap och förståelse viktigt. Kom 
med på föreläsning tillsammans med klimakteriecoach 
Eva-Lotta Backman som presenterar det alla borde veta om 
klimakteriet och hur det berör oss på olika sätt. 

Hur påverka för att nå konkreta resultat? FDUV:s verksamhetsle-
dare Lisbeth Hemgård delar med sig av ett konkret fall där 
FDUV systematiskt jobbat för att synliggöra sin målgrupp och 
påverka beslutsfattare. 

Komplexitet, nya arbetssätt och konkurrens om arbetskraft 
kräver ledare som mår bra och har både ork och tid att leda. 
Hur ska vi leda och främja en välmående arbetsgemenskap 
samtidigt som vi själva mår bra? Mikaela Wiik, sakkunnig inom 
arbetsvälbefinnande på Folkhälsan ger verktyg för välbefin-
nande och återhämtning i arbetet.

Hur lyckas man ”sälja” sin verksamhet till företag? En work- 
shop kring paketering av verksamheten utgående från tanken 
om värderingar som företagen vill förknippas med. Workshopen 
leds av projektledaren för projektet Finansieringskällor för 
förbunden. 


