
 
 
VÄLKOMNA till                               
 

Chefsnätverk 
 

Dag och Tid: Torsdagen den 18/10 kl. 12.00 – Fredagen den 19/10 kl. 13.00  
Plats: Hindåsgården (https://www.hindasgarden.se). Det tar ca 30 min med bil och ca 45 min kollektivt 
från centrala Göteborg. (Vi hjälper till att arrangera samåkning från Göteborgs central.) 
Kostnad: Du betalar endast för mat och boende, se nedan 
 

Du som är 
enhetschef, avdelningschef, verksamhetschef, förvaltningschef, x-chef … 
hälsas härmed välkommen till den första träffen i KEKS nybildade chefsnätverk! 
 

Syftet med nätverket är att stimulera och stödja oss som chefer och ledare genom 
en kombination av föreläsningar, diskussioner och erfarenhetsutbyte. 
 

Till denna träff har vi bjudit in Johan Book, som: 
 

”tar oss med på en resa genom världens främsta arbetspsykologiforskning och kopplingen mellan 
ett gott ledarskap och motiverade medarbetare, goda prestationer, välmående, goda samarbeten 
och framgångsrika strategigenomföranden. Här får du tipsen du behöver för att skapa en sund, trygg 
och samtidigt högpresterande organisation!” 
.  

Johan har femton års yrkeserfarenhet av ledarutveckling och framgångsrika strategigenomföranden. 
Han är osunt besatt i arbetspsykologiforskning och hjälper organisationer att utveckla bland annat 
sina team, sin kommunikation, sitt ledarskap och engagemang. 
 

Johan har också förberett ett antal frågeställningar som vi skall reflektera kring under fredagen. 
 
Tider: 
 

Torsdag 18/10   Fredag 19/10 
12.00 – 13.00 Lunch   08.30 – 10.00 Gruppdiskussioner 
13.00 – 13.15 Inledning och presentationsrunda  10.00 – 10.30 Fika 
13.15 – 15.00 Johan Book   10.30 – 11.30 Redovisning 
15.00 – 15.30 Fika   11.30 – 12.00 Övriga frågor 
15.30 – 17.00 Johan Book   12.00 – 13.00 Lunch 
18.00                Middag 
 
Anmälan: Senast den 6 september via denna länk: https://sv.surveymonkey.com/r/SPGWJSR  
Ange i anmälan om du vill sova över (ca 1300 kr) och om du vill delta i gemensamma måltider (lunch ca 
175 kr, middag ca 450 kr), priser ex moms. Kostnaderna faktureras i efterskott som deltagaravgift.  
Frågor: Vänligen kontakta jonas.agdur@keks.se  
 

Välkomna! 
KEKS styrgrupp via Pia Alexius och Jonas Agdur 

 

 


