Utveckling
kräver
förflyttning.
Förflyttning
kräver
ledarskap.

Nu kan du anmäla dig
till ett unikt ledarskapsoch managementprogram på Bosön
utbildningscentrum.
Ledarskapsfrågor är under ständig utveckling. Som
ledare möter du hela tiden nya utmaningar och
kraven som ställs blir allt mer komplexa. Hur navigerar du i nya tider? Hur kan du som ledare inom en
idéburen sektor utveckla både dig själv och din
verksamhet?
Vårt nya skräddarsydda ledarskaps- och managementprogram vänder sig till dig som i ditt arbete
eller uppdrag har personalledande uppgifter. Vi
fokuserar på ledarskap både för organisationer,
grupper och individer. Och genom hela programmet
kommer du mot bakgrund av forskning och beprövad erfarenhet och med hjälp av forskare och
praktiker att få pröva, ompröva och utveckla ditt
personliga och praktiska sätt att utöva ledarskap
och management.
För att skapa högsta kvalitet i utbildningen och ge
varje deltagare tid för reflektion och praktiska
övningar i grupp, är antalet platser begränsade till
20 stycken.
Platsen för programmet är Bosön utbildningscentrum på Lidingö (Stockholm) – den nya arenan
och mötesplatsen för nationell, idrottsövergripande
högre utbildning och bildning. Platsen är noga utvald
eftersom programmet innehåller teoretiskt krävande
moment som behöver utrymme för reflektion
och bearbetning i en miljö som Bosön erbjuder.

VÄLKOMMEN TILL BOSÖN.
TILLSAMMANS BYGGER VI FRAMGÅNG.

Stefan Bergh
Generalsekreterare Riksidrottsförbundet,
SISU Idrottsutbildarna och Bosöstiftelsen

Idrottens ledarskaps- och managementprogram är uppdelat i fyra etapper.
Etapp 1

Om världen, idrotten och konsten att förändra och
förflytta sig.
Hur kan världen förstås i form av sfärer och samhällssektorer? Vilka förutsättningar gäller i de olika sektorerna och i
gränslandet mellan dem? Vilka strategier ska vi välja?
Medverkande är bland andra: Ola Segnestam Larsson,
ekon.dr SCORE (Stockholms Universitet, Handelshögskolan i
Stockholm, Ersta Sköndal Bräcke Högskola), Johan R Norberg,
fil.dr. i historia, professor i idrottsvetenskap, Malmö Universitet.

Etapp 2

Att leda jaget och laget – att utmana det egna ledarskapet
för att kunna leda i förändring.
Att agera som ledare handlar om att vara medveten om vilka
beteenden (hos en själv) som skapar förutsättningar för
grupper och individer att förflytta sig. Hur gör du?
Medverkande är bland andra: Anna Iwarsson, ordförande
Svenska Gymnastikförbundet, styrelseledamot Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna, Sofia B Karlsson,
utbildningsansvarig, jämställdhet och inkludering, Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna.

Etapp 3

Styra, leda, utveckla!
ILM-programmet sammanfaller här med Idrottens ledarskapssymposium Styra, leda, utveckla!
Föreläsningar:
• Att leda effektivt kommunikations- och påverkansarbete
Medverkande är bland andra: Maria Arnholm, partisekreterare/riksdagsledamot Liberalerna, Ola Mattsson, chef för
Rädda Barnens Sverigeprogram
• Arbetsledande beteende – inte bara prat
Medverkande är bland andra: Simon Elvnäs, leg. arbetsterapeut, magister i ekonomi och doktorand vid KTH,
Stockholm.
Seminarier:
• Styrmodeller – vilken modell passar när?
• Så skapas förutsättningar för engagemang och motivation
• Arbetsgivarskap, medarbetarskap och personalledning
• Konflikthantering och svåra samtal

Etapp 4

Lärande, samspel och management.
Fokuserar på lärandeloopar och samspelet mellan organisationens två ben – det ideella och det professionella.
Medverkande är bland andra: Hanna Broberg, chefsstrateg
Akademikerförbundet SSR, Jan Johnsson, ordförande Korpen.

Läs mer om ILM:s hela innehåll och
medverkande på www.bosön2025.se

Idrottens ledarskapsoch managementprogram
ger dig bland annat:
• Kunskap och förståelse för de förutsättningar du
och din organisation behöver hantera för att bli
och förbli en attraktiv och modern idrottsorganisation

Praktisk information
och anmälan
OMFATTNING

Programmet genomförs på Bosön utbildningscentrum i fyra etapper om totalt 6 utbildningsdygn
(10 dagar – se datum). Till detta kommer förberedelser och efterarbete på hemmaplan motsvarande
cirka 4 arbetsdagar.
DATUM OCH TIDER

• Kunskap och förståelse för hur idéerna om särart
och mervärde och de om relationen mellan
uppdrag, aktivitet och resurser kan användas
strategiskt såväl som operativt
• Självkännedom och redskap för att förstå ditt eget
beteende och dess påverkan på andra och deras
beteenden
• Kunskap och förståelse för grupper – vad de är, när
de behövs och inte behövs, hur deras utveckling
ser ut samt vad som krävs av dig som förändringsledare i relation till grupper och gruppmedlemmar
• Kvalificerade perspektiv på vad som krävs för
framgångsrik ledning, styrning och utveckling
• Redskap för strategisk ledningsförmåga, som med
ett systemiskt och lärande förhållningssätt bygger
in kunskap och handlingsberedskap i organisationen och dess kultur
• Många och rika möjligheter till jämförelser,
kunskaps- och erfarenhetsutbyten med andra i
liknande positioner och situationer.

Läs mer på www.bosön2025.se

Etapp 1, den 17–19 oktober.
Etapp 2, den 13 – 15 november.
Etapp 3, den 13 – 14 december.
Etapp 4, den 15 – 16 januari 2019.
Alla etapper inleds kl 10.30 med drop-in fika och
avslutas kl 12.30 i samband med lunch.
KOSTNAD

Deltagaravgift 29 000 kr, inklusive kost och logi. Även
om du bor i Stockholmsområdet är rekommendationen att du väljer att övernatta på Bosön eftersom
programmet innehåller både kvälls- och morgonpass.
ANMÄLAN

Sista dag för anmälan är den 31 augusti. Kursledningens mål är att skapa en mångsidigt sammansatt
deltagargrupp utifrån de som anmält sig. Anmäl dig
via www.bosön2025.se.
FRÅGOR

Kontakta Fredrik Kron om du har frågor.
E-post: fredrik.kron@sisuidrottsutbildarna.se
Telefon: 08-699 61 76 Växel: 08-699 60 00
BOSÖN UTBILDNINGSCENTRUM

Läs mer om ILM och Bosön utbildningscentrum –
den nya arenan och mötesplatsen för nationell,
idrottsövergripande högre utbildning och bildning
– och om hela utbudet på www.bosön2025.se
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