Hållbart
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 Workshops lokalt  Bollplank  Traineeprogram

Om du vill påverka så vill du utöva ledarskap

Naturskyddsföreningen är en…
ideell förening för naturskydd och miljövård.
Vi är över 200 000 medlemmar som vill verka
för en hållbar värld. Vi är en aktiv folkrörelse
med över 270 lokala föreningar i hela Sverige.
Ledarskapssatsningen syftar till att
•
Uppnå våra mål med ökad kraft och
engagemang
•
Främja en levande demokrati
•
Fortsätta att skapa en förening där
många vill verka, umgås och utvecklas

Filosofin i våra utbildningar bygger på ett
integrerat helhetsperspektiv där alla delar på‑
verkar vårt ledarskap och förmågan att påverka.
Självkännedom är en bas för ett gott ledarskap.
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Våra värderingar,
människosyn och
våra intentioner.

Våra beteenden,
hur vi agerar och
våra vanor.

Hur vi relaterar till
varandra i grupp;
normer och kultur.

Hur organisa‑
tionen ser ut,
system, grunddokument och
beslutsordning.

Diplomutbildningen
Utbildningen sker under ett år där deltagarna
träffas fyra tillfällen om 3-4 dagar.
Programmet vänder sig till dig som vill utveckla
en bred kunskapsbas i modernt ledarskap,

Träff 1

Träff 2

utvecklas personligt och få ett starkare nätverk
av ledare i föreningen. Du får insikt om hur du
påverkar och påverkas av andra i ditt ledarskap.

Träff 3

Träff 4

Hållbart Ledarskap

Självkännedom
& Konflikthantering

Mitt personliga
Ledarskap

Min roll i föreningen

Träffen ger grund
kunskap i gruppdynamik,
feedback & projekt. Vi
utforskar självkännedom
som del i ett hållbart
ledarskap och reflekterar
enskilt och i grupp över
egna värderingar och
ledarerfarenheter.

Under träff två fördjupar vi
oss i konflikthantering och
feedback som verktyg.
Teori och praktik i kommu‑
nikation och förändrings‑
arbete och dialoger om
hållbar ekonomi och verk‑
samhetsplanering.

Denna träff utforskar vi vår
egen livslinje kopplat till
vårt personliga ledarskap.
Vi fördjupar oss i ledar‑
skaps teori och praktik.
Opinionsbildning, media
och politisk påverkan är på
agendan samt aktuella
miljöfrågor.

Sista helgen knyter vi sam‑
man vår egen intention och
vår roll i organisationen, nu
och i framtiden. Retorik,
organisationskunskap och
samverkan varvas med
utvärdering och vår utveck‑
lingsplan framåt.

Diplomutbildningen ger:
• Ökad självkännedom och personlig
utveckling

Utbildningen ger ökad kunskap i:
• Naturskyddsföreningens sakfrågor
•

Politisk påverkan och opinionsbildning

•

Förmåga att kommunicera mer direkt och
klart och att se och hantera konflikter

•

Integrerat, hållbart perspektiv på
ledarskap och organisation

•

Förmåga att urskilja olika faser i en grupps
utveckling

•

Förändringsarbete

•

Förståelse hur att leda situationsanpassat och autentiskt

•

Medieträning och debatt

Baslitteratur
Att skapa effektiva team av Susan Wheelan
Att vara chef och ledare – dina verktyg för ett praktiskt ledarskap
av Britt-Mari Mossboda, Mikael Petersson, Inga Rönnholm.
UGL materialet Försvarshögskolan 2012

Inspirationsträffar
Inspirationsträffarna är för dig som är
förtroendevald i ett nätverk, en valberedning,
en styrelse eller är nyfiken på att bli en mer
aktiv medlem i Naturskyddsföreningen. Vi är
både utomhus och inne när vi genomför och
lär oss mer om

•
•
•
•
•
•
•

Deltagande demokrati
Praktiska verktyg i styrelsearbete
Retorik och kommunikation
Erfarenhetsutbyte
Självreflektion
Inkludering
Ämnen som du själv väljer under träffen

Workshops lokalt
Vi kommer gärna ut till din styrelse och gör en workshop på det tema som passar er. Tidigare
workshops har vi genomfört på teman som: verksamhetsplanering, roller i styrelsen, konflikt‑
hantering och i Hållbart ledarskap. Några av de som gått ledarskapsutbildningarna i föreningen
erbjuder också att genomföra workshops i styrelseutveckling och ge sina tips och idéer. Hör av
dig till oss så förmedlar vi kontakten!

Bollplank
Har du frågor i ditt ledarskap eller vill bolla
tankar om organisation, verksamhets
planering och föreningsutveckling så finns vi
tillgängliga för coachning.

Ideella
Traineeprogrammet
Programmet är en väg in i föreningen för unga
miljöengagerade. Under fem träffar på ett år
introduceras gruppen i Naturskyddsföreningen
som folkrörelse, i påverkansarbete och aktuella
miljöfrågor. Deltagarna får verktyg och nätverk
för sitt miljöengagemang.

Läs mer om hållbart ledarskap på Naturkontakt
där du också hittar tips, filmer, utbildningssidor
och datum för aktuella kurser.
Varmt välkommen att höra av dig till oss!
Annelie Nordling: anneli.nordling@
naturskyddsforeningen.se, 070-313 55 35
Hans Brehnfors: hans.brehnfors@
naturskyddsforeningen.se, 070-637 59 55
Kristina Keyzer: kristina.keyzer@
naturskyddsforeningen.se, 070-954 66 14
Moa Asperö Lind: moa.aspero.lind@
naturskyddsforeningen.se, 070-916 43 04

Ledarskap
för en
hållbar
värld
www.naturskyddsforeningen.se/ledarskap
https://ledarskap.naturkontakt.naturskyddsforeningen.se/

