
Hållbara unga ledare 
Ett utbildningsprogram för dig som vill utvecklas 
i din roll som företagare och ledare.

Röster från tidigare programdeltagare

Utveckla hållbart ledarskap i ditt liv!

70 % av deltagarna har 
vidareutvecklat sina familje-
företag efter kursen.

80% har olika 
styrelseuppdrag 
för landsbygden.

Det fi nns inte så mycket att 
säga om detta mer än att 
man längtar till nästa tillfälle 
att träffas.

Jag har fått bra insikter för 
att kunna hantera både 
det personliga och familje-
relationerna samtidigt som 
verksamheten växer.

Folk har utvecklat och utvecklats! Sen 
har vi ju haft väldigt kompetenta ledare 
inblandade. Alla som får chansen borde 
pröva utbildningen för att se vad det kan 
ge dem i det vardagliga livet!

När jag började utbildningen så kunde 
jag inte formulera några mål för jag hade 
verkligen ingen aning om vad jag ville göra. 
Utbildningen var ett av momenten som 
gjorde att jag hittade min nya väg i livet.

Utbildningen har hjälpt mig på 
traven mot nya äventyr och ändrat 
min personlighet på ett mycket 
positivt sätt.

100% har ökat sin 
förmåga att leda sig 
själv och andra, dvs 
personlig utveckling

Hushållningssällskapet Skaraborg
Box 124, 532 22 Skara | Telefon 0511-248 00 | Fax 0511-186 31
Vi har kompetens inom lantbruk, landsbygd och miljö. 
Vår rådgivning är helt fristående. www.hushallningssallskapet.se/r



Välkommen att delta i ledarskapsprogrammet 

Hållbara unga ledare
Programmet ”Hållbara unga ledare” vänder sig till dig som är ung och 
har en koppling till landsbygden och är mellan 20 och 30 år. Idag är du 
verksam på landsbygden eller i tätorten.

Vi kommer att träffas vid nio tillfällen mellan oktober 2014 och april 2015. Vid tre tillfäl-
len övernattar vi och alla tillfällen startar med lunch och avslutas kl. 18:00 (kl 15 dag 2). 

Vi kommer att varva kortare föreläsningspass med övningar och olika aktiviteter. Upp-
lägget bygger på att vi utgår från var och ens situation och du får möjlighet att fokusera 
på de funderingar som du har runt dina mål och vilka val du vill/behöver göra i ditt liv. 
Det är dina önskemål och refl ektioner som står i centrum samtidigt 
som du tar del av andras perspektiv, idéer och erfarenheter.

Anmälan
För att bli antagen vill vi att du fyller i vårt 
ansökningsformulär. Maila din ansökan 
senast den 30 augusti 2014 till: 
athorsson0@gmail.com

Programansvarig 
Erika Ekesbo Andrén, 
UTSIKT Affärsutveckling AB 
Miriam Sannum, 
Studieförbundet Vuxenskolan 
Lotta Hjärne, Affärsjurist

Kostnad
Ledarskapsprogrammet erbjuds med 
ekonomiskt stöd från Västra Götalands-
regionen, stiftelser och Studieförbundet 
Vuxenskolan. 
Deltagaravgift 2 000 kr exkl. moms.

Programmet omfattar tre delar

1. Självledarskap, att kunna leda sig själv innan man kan leda andra 
(9 dagar)
 ▪ Dina mål i livet ▪ Ledarskap i olika roller ▪ Grupprocesser ▪ Kommunikation 
 ▪ Entreprenörsskap ▪ Delaktighet och ansvar ▪ Individuell coachning med din   
   personliga beteendeprofi lsanalys och vad som driver dig framåt ▪ Med mera  

2. Affärsmannaskap, praktiska verktyg för att uppnå en ”bas-nivå” 
inom (4 dagar)
 ▪ Ekonomi ▪ Personal ▪ Juridik ▪ Företagsformer ▪ Effektivitet/Kvalitet 
 ▪ Sälj/Marknad ▪ Miniaffärsplan (NÖHRA) 

3 Avslutande del, skapa kontakter för din fortsatta utveckling och 
välj en valfri fortsättning
 ▪ Pitcha din affärsplan hos Connect Väst.
 ▪ Träffa många olika organisationer och företag med kompetens inom företags  
    utveckling, nätverkande eller vidareutbildning.
 ▪ Om du vill ha en mentor från näringslivet lotsar vi dig vidare.

40 % av deltagarna 
har startat eget 
företag eller är i 
startgroparna. 

Vill du veta mer 
Kontakta någon som deltagit i ett liknande 
program, Fredrik Karlsson, 070-824 46 33 
eller Hanna Johansson, 070-290 95 45. 

Har du frågor kring utbildningen kontakta 
programansvarig Erika Ekesbo Andrén, 
erika@utsiktaffarsutveckling.se eller 
070-314 31 89.

Samverkan och samarbete är grunden
i Hållbara unga ledare! Vill du som 
företagare eller organisation arbeta med 
oss eller stödja utbildningens utveckling, 
kontakta Anja Thorsson  073-024 12 19.

Du bidrar med din nyfi kenhet och ditt engagemang!


