Med en bra
möteskultur når
du enklare dina mål

En bra möteskultur är en
ledningsstrategisk fråga
Vi har arbetat med möten i 20 år och är övertygade om kraften i att skapa
en bra möteskultur.
Möten är kulturbärare och med en möteskultur i ständig utveckling sker
automatiskt en förändring av organisationskulturen.
Tänk om organisationens kärnvärden levde på varje möte!!!
Det krävs kunskap och insikt för att skapa en möteskultur som lever i hela
organisationen. Och det krävs ledare som tar täten och agerar förebilder!

En strategisk syn på möteskulturen ger
positiva effekter i hela organisationen
Låt oss ge några exempel;

• Effektiva möten frigör tid. Vår erfarenhet visar på en minskad mötestid
om ca 30 % inom ett år.

• Genom att ge alla möten ett tydligt syfte kopplat till övergripande
verksamhetsmål bidrar mötena i betydligt högre grad till att dessa mål uppnås.

• Bättre möteskultur ökar delaktigheten hos mötesdeltagarna vilket ökar
motivation och prestation.

• Bättre och effektivare möten minskar stress och ger lägre sjuktal.
• Återkommande utvärderingar, som en del av möteskulturen,
bidrar till en lärande organisation.
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Några exempel på genomförda uppdrag

Framgångsrika organisationer leder utvecklingen

STOCKHOLM BUSINESS REGION
Möteskartläggning, föreläsning och workshop för ledningsgrupper samt
framtagande av mötespolicy/spelgregler.

”Vi ser att de organisationer som utbildar sina ledare och medarbetare i bättre möteskultur
och implementerar gemensamma spelregler även ligger i framkant på andra områden.
Organisationer med ett framsynt ledarskap, som ständigt vill bli bättre, skapar en
möteskultur som bidrar till verksamhetsmål och förnyelse”

”Att arbeta med en gemensam möteskultur innebär ökad respekt för varandras roller
och förhållningssätt, samt ger möten med mer energi och bättre effekt i verksamheten"
Henrik von Arnold, chef Stockholm Convention Bureau

Micke Darmell är mötesevangelist och har arbetat med möten de senaste 20 åren, varav
ett antal år som mötesproducent. Sedan tre år ägnar han sig uteslutande åt att hjälpa
företag och organisationer att förbättra sin möteskultur.

ESKILSTUNA CONVENTION BUREAU
Belysning av möteskulturen ur ett tillväxtperspektiv för inbjudna medlemmar med kunder.

Åsa Lindell har ett förflutet som informationschef i Schenker, Stena Line och Lindex samt
som coach och förändringsledare. Idag delar hon sin tid mellan att själv leda möten som
moderator och mötesledare samt att verka som utbildare/rådgivare inom möteskultur.

"En inspirerande föreläsning om möteskultur och vilken potential det finns i mötesindustrin.
Utvärderingen visade att det var mycket uppskattat och jag kan varmt rekommendera andra
att göra detsamma"
Patrik Andersson, Turistchef Eskilstuna kommun

Tillsammans erbjuder vi rådgivning, föreläsningar, utbildningar och förändringsledning inom
området möteskultur. Vi skapar affärsnytta genom att hjälpa våra uppdragsgivare att
optimera effekten av organisationens alla möten.

MALMÖ STAD, GATUKONTORET
Föreläsning, workshop och framtagande av mötespolicy/spelregler.

”Det här skulle alla behöva! Vi fick hjälp med att sätta fingret på den stora potential
som finns i våra möten. Nu har vi bättre och effektivare möten, anpassade efter våra behov”
Annika Abrahamson, Informationschef Gatukontoret Malmö Stad
SIGTUNA KOMMUN, KOMMUNENS FASTIGHETSBOLAG
Föreläsning samt workshop med framtagande av spelregler för mötes- och e-postkultur.

"Gemensamt framtagna spelregler för hur vi bemöter varandra öppnar för en bättre dialog
och mer givande möten"
Malin Söderman, fastighetschef Sigtuna kommun

BUSINESS REGION GÖTEBORG, CHEFSNÄTVERKSTRÄFF
Ledarseminarium inklusive workshops för medlemsföretag på temat
”Nya affärsmöjligheter via bättre möten och nätverkande”.

”En inspirerande aktivitet med mötet i fokus och flera nya grepp.
Framförallt uppskattar jag att deltagarna verkligen fick göra och känna själva”
Anna-Lena Johansson, chef Företagsutveckling
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