Bestyrelsesseminar
Gør bestyrelsesarbejdet sjovere, lettere, mere ambitiøst og mere attraktivt!
Rundt i Danmark er der masser af uudnyttet potentiale og energi i de tusindvis af bestyrelser, der
alle har deres eget særlige sigte og formål. Hvis vi i bestyrelseslokalet bliver bedre til at se
hinanden, forstå hinanden og give plads, samtidig med at vi formår, at sætte vores arbejde i en
større ramme, der rækker ud og åbner op til vores omgivelser, så kan vi sammen ”flytte bjerge”.

Hvorfor:
Vi glemmer ofte, at det både kan og skal være en god oplevelse at deltage i bestyrelsesarbejde.
Som i andet frivilligt arbejde, er der 3 S´er der skal være opfyldt: Det skal være Seriøst, Sjovt og
Socialt på samme tid.
Det bliver sværere og sværere at få besat bestyrelsesposter i Forenings-Danmark, og
bestyrelsesarbejdets dårlige ry skyldes på mange måder manglende bevidsthed om, hvordan man
skal sammensætte en bestyrelse og tilrettelægger arbejdet.

Hvordan:
Som deltager i seminaret kommer du med en værdifuld erfaring. Som Klodshans fandt gamle
træsko og døde krager på sin vej, så er vi hele tiden nysgerrige på at samle den viden op og bruge
på dagen og videre frem. Derfor er der aldrig to seminarer der er ens, og dog…


Vi sætter bestyrelsesarbejdet forskellige facetter ind i en ramme, som skaber
sammenhæng og forståelse.



Vi tilfører redskaber så bestyrelsen tydeligere kan se sin opgave, og se hvordan den kan
styrke medlemmernes behov for at indgå i meningsfulde fællesskaber og skabe ”det der er
større” sammen.



Vi danner med enkle værktøjer et klart billede af ressourcerne og sårbarhederne i
bestyrelsen, så man selv kan arbejde videre med at styrke gruppen og dens måde at
arbejde på.

"Så kan jeg bedre forstå, hvorfor jeg ind i mellem synes, at du er så irriterende!" (spontant udbrud
med lettelse og smil)
Vigtige emner som vi tager hånd om:
 Hvordan sammensætter vi bestyrelsen ud fra både personlige karakteristika og kompetencer
 Hvordan bruger vi de menneskelige ressourcerne i bestyrelsen mest hensigtsmæssigt?
 Hvordan får vi sat fokus på, og skabt egen afklaring af, hvad bestyrelsen skal og IKKE skal?
 Hvordan skaber vi gode arbejdsmåder, herunder sætter faste rammer for vores møder?
 Hvordan kan vores kommunikation styrkes til medlemmerne, med de ressourcer, som vi har?
 I går hjem med en konkret plan for, hvordan I kan styrke jeres bestyrelse
 I går hjem med en håndgribelig og enkel værktøjskasse for jeres bestyrelsesarbejde
 I går hjem med inspiration til skabe en ny ambition for jeres arbejde og mål i bestyrelsen

"Jeg tænkte, da I sagde, at vi skulle lave en personlighedstest - åh, nej ikke nu igen. Har været
igennem så mange i min karriere, men I kunne gøre den til at brugbart redskab, som vi virkelig kan
bruge i vores bestyrelse"

Hvem:


Bestyrelser i foreninger, organisationer, institutioner, lokalråd etc



1-3 bestyrelser med deltagelse af alle bestyrelsesmedlemmer



2-3 repræsentanter fra flere bestyrelser



Inspirationsseminar for de mange forskellige bestyrelser, f.eks. i et lokalområde, hvor styrken er at
mange forskellige bestyrelsesmedlemmer spredt over flere bestyrelser kommer afsted sammen



max 15 deltagere i alt.

Varighed:
Min. 6 timer

”Jeg tænkte i morges: Det bliver en lang dag – men hvor er tiden dog fløjet afsted”

Få skræddersyet jeres bestyrelsesseminar - ring eller skriv til én af os:

Mona Hvid

Henrik Olsen

mona@monahvid.dk

henrik.4circle@gmail.com

tlf: 2126 6566

tlf: 2830 3173

