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Så blir workshops och
arbetsmöten meningsfulla
2009-04-07 10:42  När var du senast på ett engagerande möte? Vad blev
resultatet? Nu lanserar Liber boken som visar hur man kan ta till vara sin
verksamhets kanske största outnyttjade potential till utveckling – det
produktiva och meningsfulla mötet.

Boken Workshops och arbetsmöten – verktygslåda för meningsfulla möten
ger en komplett verktygslåda för att på bästa sätt förbereda, genomföra
och följa upp workshops och andra arbetsmöten effektivt. I boken beskrivs
26 olika metoder, verktyg och tekniker på ett enhetligt sätt som gör dem
enkla att tillämpa.

– Många känner en frustration över att deras tid inte används väl eftersom
möten ofta är illa förberedda, dåligt genomförda och saknar en tydlig
fortsättning. Till exempel bör man aldrig kalla till ett möte som inte har ett
bestämt syfte och förväntat resultat. Sedan ska man vara tydlig med vilka
rollerna är. Det är mötesdeltagarna som har ansvar för syftet, punkterna
på agendan, besluten och resultatet. Den som har rollen som s.k.
facilitator* ställer de viktiga frågorna, använder tekniker för att engagera
deltagarna och bygger konsensus kring resultatet, säger bokens författare
Krister Forsberg.

Boken har skrivits för praktisk användning och vänder sig till alla som vill
skapa meningsfulla möten. Boken inleds med vilka förutsättningarna är för
arbetsmöten och workshops. I kapitel 2 beskrivs olika mötesformer. Kapitel
3 och 4 handlar om att leda mötesdeltagarna genom processen, om att
kommunicera, återkoppla och leda. I kapitel 5 beskrivs hela processen, från
planering till rapportering av resultat. Boken avslutas med en utförlig
beskrivning av 26 olika metoder, verktyg och tekniker.

– En grupp är ganska dålig att på egen hand lösa ett problem eller ta ett
beslut. Rollen facilitator behövs för att leda mötesdeltagarna så att
förväntat resultat uppnås. Att leda en grupp mötesdeltagare kan vara båda
komplext och utmanande. Det går inte alltid som man tänkt sig. Därför
måste man vara förberedd på att hantera olika situationer. Den goda
nyheten är att facilitering är en färdighet som alla kan lära sig att
behärska, säger Krister Forsberg.

* Facilitator är en person som arbetar med att få en grupp människor att
arbeta mot ett gemensamt resultat. Facilitatorn åstadkommer detta genom
att koncentrera sig på processen, och genom att lyssna noggrant på alla
inblandade för att få fram de krafter som vill till samma mål. Facilitatorn
fungerar bäst som neutral och utan formell makt eller extra expertkunskap
i själva sakfrågan. (Källa Wikipedia)

Om författaren: 
Krister Forsberg är facilitator, kursledare och expertkonsult. Han har
tidigare arbetat på Ericsson där han ingått i flera ledningsgrupper. Idag
driver han egen verksamhet med inriktning på ledarskap och facilitering.
Krister har tidigare skrivit ”Målbaserat ledarskap” och ”Leda genom mål”.
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Johan Svensson –
med sikte på ”fjärde
gången gillt”
BRANSCHPROFILEN  Johan Svensson har
hunnit med mycket under sina 39 år.
Först VD på Svenska Möten och nu jobb
som VD på Aronsborgs Konferenshotell.
Nyligen var han nominerad till tre olika
priser men föll på målsnöret i alla tre
fallen. – Jag tror på fjärde gången gillt,
säger Johan Svensson.

Mord med ett leende
BOKTIPS  Ok, först och främst vill jag påpeka att det
känns skumt att någon skriver under pseudonym och
ändå skyltar med sitt riktiga namn på bokomslaget.

Donkey Punch
FILMTIPS  Tre schablonmässiga unga tjejer åker på
charter i denna brittiska teen-slasher för att partaja
loss. De möter tre lika schablonmässiga snubbar och får
snilleblixten att ta killarnas lyxyacht ut tills havs för att

Sök

Lilla Köket har öppnat på Aronsborg
2009-04-08 10:38  Stort intresse för
aktiviteter kring matlagning

MCI öppnar i Köpenhamn
2009-04-08 10:32  NHG, Köpenhamns kanske
viktigaste Professional Congress Organiser,
går samman med MCI Group och blir MCI
Copenhagen.

Kent vann resa med Hurtigruten!
2009-04-07 13:10  Vinnare i Kick Offs tävling!

Lydmar Hotel ett av världens bästa
hotell 2009
2009-04-07 11:11  ”Quite simply the finest
hotel in Stockholm,” skriver resetidningen
Condé Nast Traveller om hotellet som Stylt
designat för att egentligen inte likna ett
hotell.

Svensk företagsmoral värderas högt i
Oceanien
2009-04-07 11:02  Skandinaviska
affärsmetoder och företagsmoral går hem i
Oceanen visar en färsk undersökning gjord av
företaget Profits and People.

Lydmar Hotel ett av världens bästa
2009
2009-04-07 10:50  Stylt åter på topplistan.

 Mer mötesnytt

Bergendal Meetings
2480 KR PER PERSON  Boka ert vårmöte hos
oss - vi bjuder på HLR-utbildning, all inclusive
eller grillbuffé.

Clarion Hotel Stockholm
50% RABATT  För en lyckad konferens i
Stockholm! Nu till ännu bättre priser

Grand Hotel Marstrand
BO 2 FÖR 1  Kanonerbjudande - bo 2 för 1.
Från 1000 kr per person.

Gustavsbergs Hamn
480 KR PER PERSON  Erbjuder dagskonferens i
unik miljö.

Åsljungagården Hotell & Konferens
1725 KR PER PERSON  Konferenserbjudande:
Boka er vårkonferens hos oss och vi bjuder
på tema-grillning!

 Fler erbjudanden

Beställ det månatliga nyhetsbrevet
med tips, råd, artiklar, nyheter och
erbjudanden! Direkt till din e-post -
helt gratis!

E-postadress

Vidare

Sök anläggningar, aktiviteter,
transporter och mer!

Vad

Var

Vinn en golfweekend på Hooks eller
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