Starck & Partners Årskonferens 2022
Vi på Starck & Partner hälsar dig välkommen till Årskonferensen 2022, den
23:e september - en hybridkonferens.
Det blir en heldag med inspirerande seminarier där vi fokuserar på arbetslivet.
Vi erbjuder begränsade fysiska platser (ca 2 platser per organisation), men
obegränsat antal digitala för samtliga chefer, HR och fackliga inom våra
medlemsorganisationer.

Digitalt eller på At Six i Stockholm
Fysisk registrering på At Six (Brunkebergstorg 6, Sthlm) sker från 8:00,
Digitala eventet startar streaming kl 8:55.
Förmiddagen sker mellan 9.00 - 12.20 och eftermiddagen 13:30 - 15:00.
Digitala deltagare kan fritt logga på och ut under dagen.

FREDRIK REINFELDT

SIRI WIKANDER

2022 - Vilket spännande år vi har bakom
oss! Starck & Partner har i januari startat
upp bemanning av HR, vi har skapat ett
affärsområde kring utredning av kränkande
särbehandling och vi genomför stora digitala
förbättringar av vårt tjänsteutbud. Vi startar
öppna chefsutbildningar och verksamheten
fortsätter utvecklas och växa.
Starck & Partner har aldrig tidigare haft så
många medlemsorganisationer och vi är stolta att få samla er för att skapa nätverk, bidra
med omvärldsbevakning och inspiration.
Vi vill tacka er, våra kunder, för fint samarbete
och vi ser fram emot en inspirerande dag
tillsammans!
Väl mött,
Jonas Carlberg, Styrelseordförande
Margareta Svaneby, VD

Med sin erfarenhet som statsminister och ledare
för flera stora organisationer, både nationella och
internationella, har Fredrik Reinfeldt en bred insikt i
många ämnen. Vad händer i vår värld just nu och hur
ska vi tolka den utifrån vårt företags/organisations
situation? Vad krävs av en modern ledare i den nya,
allt snabbare, digitaliserade världen?

Pandemin satte strålkastarljuset på det vi egentligen
vetat länge: För att våra organisationer ska klara av
dagens och framtidens utmaningar behöver vi skapa
förutsättningar för ständigt lärande och utveckling.
Siri Wikander tar under sin föreläsning fram konkreta
steg och kommer också att gå in på forskning kring
samarbete och varför behovet av möjliggörare

JOHAN SELTBORG

RIKARD JOSEFSON

Att driva förändring är ofta utmanande. Johan Seltborg
har med sin erfarenhet av att driva förändringar som
interimschef stor insikt i vad som fungerar, och vad
som inte fungerar. I hans föreläsnig får vi veta hur
man identifierar med- och motspelare, hur man skapar engagemang genom att sprida trygghet i svåra
situationer som berör alla.

(super collaborators) blir allt viktigare.

Rikard, VD på Avanza, tog sin examen i ekonomi
vid Stockholm universitet, 10 år senare fick han sin
första VD-roll. Som erfaren ledare har han en stark
insikt i ledarskap - hur man klarar av som ledare
att återhämta sig, driva förändringar och bibehålla
intresset för människor.

PROGRAM FÖR DAGEN
FÖRMIDDAG
08:00 Fysisk öppning, At Six
08:40 Teknisk öppning
09:00 Öppningstal
09:00 Året med Starck & Partner
09:15 Fredrik Reinfeldt
10:10 Möt våra nyanställda
10:25 PAUS
10:50 Paneldiskussion med seniora
HR-chefer
11:40 Johan Seltborg - Ledarskap på
besök
12:20 LUNCH
EFTERMIDDAG
13:30 Välkomna tillbaka!
13:35 VD Avanza Rikard Josefson
14:05 Siri Wikander -Fem steg till en
öppen och lärande organisation
14:45 Avslut och utlottning av 		
priser
15:00 Klart för dagen

VI UTVECKLAR INDIVIDER OCH ORGANISATIONER
Vi utvecklar individer, ledare och organisationer.
Vi skapar värde med träffsäkra metoder förankrade i
forskning och vetenskap.
www.starckpartner.se

