Praktisk information
och anmälan
DATUM OCH TIDER
Idrottens ledarskapssymposium genomförs på
Bosön, Rikidrottsförbundets utvecklingscentrum
(Lidingö, Stockholm) den 11 december.
Start klockan 10.00 med drop in-fika från 9.30.
Dagen avslutas kl. 17.00.
DELTAGARE
Symposiet riktar sig till personer i ledande
positioner. Förtroendevalda, chefer,
verksamhetsledare, utvecklings- och
utbildningsansvariga eller motsvarande.
METOD
Arbetet förstärks med hjälp av grafisk
facilitering som visualiserar innehållet för att

Idrottens
ledarskapssymposium

guida deltagarna och underlätta lärprocessen.  
KOSTNAD
Vid anmälan före den 25 augusti betalar du
1 500 kr/deltagare. Vid anmälan efter den
25 augusti betalar du 1 800 kr/ deltagare.

Styra, leda, utveckla!
11 december på Bosön.

ANMÄLAN
Anmäl dig på www.boson2025.se senast den
5 november 2019.
INFORMATION OCH FRÅGOR
Anna Magnusson
E-post: anna.magnusson@rfsisu.se
Telefon: 0706-15 02 26

TILLSAMMANS BYGGER VI FRAMGÅNG

I samarbete med:
SISU Idrottsutbildarna

Årets tema - tillit och samspel
Tillit och samspel är verktyg i styrning och ledning av
organisationer och människor. Idrottens ledarskap
bygger på en filosofi som utgår från idrottsrörelsens
värdegrund för att därigenom skapa effektfulla och

Valbara workshops
Tre valbara workshops med fördjupning i tillit och
samspel. I din anmälan väljer du två av dessa tre. Det
är begränsat med platser till respektive workshop.
Först till kvarn!

välmående individer. Ledarrollen i sin tur är en
förtroenderoll. Genom tillit och samspel skapas

1. Teamutveckling – att med tillitsfullt ledarskap

förtroende. Vi fördjupar oss i varför det är viktigt med

bygga effektiva team

tillit och hur det kan se ut i vardagen? Dagen ger dig

Fokus är praktisk nytta i det vardagliga ledarskapet för

ny kunskap, vi utbyter erfarenheter och nätverkar. Du

ledare och chefer utifrån väl beprövade teorier om att

får inspiration, fördjupning i teorier och verktyg för att

praktiskt använda tillit i vardagen. Med utgångspunkt i

utvecklas i ledarrollen, antingen inom idrotten,

Susan Wheelans teorier om grupprocess och ledarskap

i övriga civilsamhället eller i annan organisation.

fördjupar vi oss i teamutveckling.
Medverkande: Anne Ljusberg, ledarskapskonsult,

Varmt välkommen till Bosön den 11 december!

officer och utvecklare av UGL/UL.

Gemensamt program

2. Transformerande ledarskap en möjlighet för
idrotten

Tillitsbaserad styrning

Transformerande ledarskap handlar om att gå före,

Hur kan vi som ledare ge oss utrymme för att tillämpa

inspirera, stimulera och bry sig. I svensk idrott utgår vi

tillit och samspel istället för kontroll och regelstyrning?

ifrån ett idé- och värderingsstyrt ledarskap. Det vi är,

Vilka mekanismer och miljöer behöver vi forma och

säger och gör hänger ihop och skapar trovärdighet för

tillämpa om vi vill leda tillitsbaserat? En av Sveriges

spelare, ledare, medlemmar och föräldrar. Ja, för hela

mest anlitade och framstående forskare på tillit och
organisationsutveckling introducerar och öppnar
ledarskapssymposiet med ny kunskap och reflektion på
tema tillit och samspel.
Medverkande: Louise Bringselius, forskningsledare
Tillitsdelegationen och forskare Lunds universitet samt

vår omvärld. Vi bygger tillit till oss själva och mellan
varandra.
Medverkande: Tommy Nordmark, HR-specialist,
Chefs- och ledarutveckling Riksidrottsförbundet/SISU
Idrottsutbildarna.

Peter Örn, före detta Generalsekretare Röda Korset och
före detta VD Sveriges Radio.

3. Beteenden som föder tillit
Hur leds en grupp utan att döma en individs handling?

Föreställning Extreme Symbiosis
Det här är en föreställning som träffar i hjärtat och berör
universella upplevelser som alla kan relatera till. Hur
skapas absolut tillit för att överträffa sina innersta
känslor och rädslor? Se och hör akrobaterna visa och

Genom praktiska exempel från fotbollens värld
uppmärksammar vi ett ledarskap som bygger på allas
människors inneboende potential och kraft. Hur är
mod, fokus och tolerans nycklar för att nå framgång och
resultat?

berätta om sitt djupa samarbete i en fantastisk

Medverkande: Peter Wennberg, Svenska Fotbollför-

föreställning i Olympiasalen.

bundet, förbundskapten P-18 och UEFA Pro.

Medverkande: Louise von Euler Bjurholm och Henrik
Agger, akrobater och artister.

Läs mer och anmäl dig på
www.boson2025.se

