AkademikerKompetens
Halmstads Teater, Esaias Thorén salen
ingång Kungsgatan 25 B, Halmstad
den 8 juni 2015

PROGRAM
08.30 - 09.00

REGISTRERING

09.00 - 09.05

VÄLKOMNANDE av Susanne Giraud, moderator

09.05 - 10.15

PETER ÖSTERBERG “Ledarskap -- konflikt - kreativitet"
Vad säger forskningen om hur komplexa problem i en organisation bäst
kan lösas? Paradoxalt finns det betydande fördelar med att personalen i
en organisation är oense om hur man ska gå tillväga för att lösa
problemet. Att vara oense förväxlas ofta med konflikt - att en av två eller
flera parter inte accepterar att man är just oense. Acceptans förklaras i
sin tur av organisationskulturen eller arbetsklimatet. Alla dessa begrepp är
kända, men mindre känt är hur de hänger ihop och hur man agerar som
ledare för att påverka arbetsklimatet. Peter Österberg är doktor i
psykologi på en avhandling om ledarstilens påverkan på organisationens
kreativa förmåga vid komplex problemlösning. Han agerar speakingpartner till exekutiva företagsledare om affärsutveckling, ingår i
Riksidrottsförbundets team för idrottspsykologiska rådgivare och föreläser
på olika universitet och högskolor om ämnen som är associerade med
psykologi (arbetsvetenskap, företagsekonomi - organisationsteori och
marknadsanalys).

10.15 - 10.45

Mingelpaus med kaffe

10.45 - 11.45

JOHAN ÖRTENDAHL “Hur det är när det är som bäst”
Föreläsningen handlar om att lägga energin på att få saker genomförda
istället för att ödsla kraft och energi på att fundera över varför saker inte
blev genomförda.
Johan talar om prestations och affärsutveckling på ett annorlunda sätt.
Han drar paralleller mellan olika former av prestationer såsom att slå ett
personligt rekord, vinna SM-Guld, ta hem en affär, lösa en konflikt eller
bara att ta sig till jobbet. Han pratar om mekanismerna bakom och vad
som styr vår prestation. Johan arbetar aktivt med dessa frågor i företags
och idrottsvärlden och talar därför både om teoretiska modeller men
framförallt av egen erfarenhet, efter att ha utvecklat hundratals individer i
dessa båda världar. Johan är fil. kand. i idrottspedagogik vilket
kompletterats med ytterligare 40p i psykologi med inriktning mot idrott och
friskvård. Johan jobbar sedan våren 2007 med att utveckla spelarna i
svenska mästarna IFK Göteborg. Johan är en av RF.s utsedda och
kvalitetssäkrade idrottspsykologiska rådgivare och jobbar med en mängd
landslagsaktiva i Sverige.Han har arbetat som mental rådgivare, coach
och föreläsare, inom olika områden i över 10 års tid.

11.45 - 12.45

Lunch i egen regi

12.45 - 14.00

SOFIA NORBERG och GEORG FRICK ”Kränkning eller bara tjafs?”
På arbetsplatsen kan människor bli kränkta.
Vi måste dock vara varsamma med begreppet och samtidigt hantera svåra
situationer proffsigt. Det här ska vi reda ut med utgångspunkt i Sofias och
Georgs nyskrivna bok. Hoppas du vill lyssna!
Georg Frick är specialist på praktisk arbetsrätt och har mångårig
erfarenhet som förhandlare, rådgivare, arbetsgivarkonsult och författare.
Sofia Norberg är civilingenjören som blev chefsutvecklare och författare.
Hon har mångårig erfarenhet av utbildning och rådgivning till chefer och
ledare på alla nivåer.

14.00 - 14.30

Mingelpaus

14.30 - 15.45

KELLY ODELL ”Mänskligt ledarskap - 10 budord för den
(o)fullständige ledaren”
Kelly Odell kom till Sverige för 30 år sedan. Efter prästutbildning i USA
och ekonomiutbildning i Sverige har Kelly gjort en kometkarriär inom
svenskt näringsliv, bland annat som VD för Telia Mobile, Sverigechef för
Whirlpool och försäljningsdirektör på både Telia Sonera och Volvo
Personbilar. Föreläsningen grundar sig på en nyutkommen bok med
samma titel. Här vänder Kelly Odell upp och ner på många ”sanningar”
och får ledarskapsteori att komma till liv med exempel från sitt eget
arbetsliv. Du får både praktiska tips och inspiration om hur vanliga

människor kan bli ovanligt bra ledare. För sina föreläsningar har Kelly fått
flera utmärkelser bland annat som “Decenniets Talare” och av Veckans
affärer utsågs Kelly till “Sveriges mäktigaste invandrare”

Mat och dryck ingår ej.
VÄLKOMMEN!
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