
 

 
 

ORDFÖRANDENÄTVERKET 
Tema Ledarskap 
 
Riksteatern Västs ordförande Agneta Blomqvist bjuder in till en serie ordförandeträffar 
med tema ledarskap.  
 
Ordförandenätverket är ett regionalt nätverk som inleddes våren 2020. Riksteatern Väst 
erbjuder en möjlighet till nätverkande och kompetensutveckling för ordföranden och vice 
ordföranden i de lokala riksteaterföreningarna inom Västra Götaland.  
 
Kommande träffar är tre sammanhängande tillfällen med tema ledarskap. Du anmäler dig till 
hela serien och efter sista tillfället erhåller du ett intyg på att du genomfört kursen.  
 
 
DATUM & INNEHÅLL: 
Varje tillfälle har två möjliga datum. Se hemsidan och anmälan för exakt plats för varje tillfälle.  
 
Tillfälle 1 
Datum: 25 augusti + 1 september 
Form: Digital via Zoom 
Tid: 17:30-19:30 
 

- Hur möts vi i det nya normala? 
- Ledarskap i coronatider 
- Vilka krav ställs på mig som ordförande att vara ledare när allt är förändrat? 

 
 
Tillfälle 2 
Datum: 27 oktober + 17 november 
Form: Fysisk träff samt digital via Zoom 
Tid: 17:30-20:30 
 

- Är det skillnad på att leda och delegera? 
- Olika typer av ledarskap 
- Självledarskap och förmågan att leda andra 
- Feedback skapar organisationsutveckling 

 



 

 
 
Tillfälle 3 
Datum: 9 + 16 februari 2021 
Form: Fysisk träff samt digital via Zoom 
Tid: 17:30-20:30 
 

- Verktyg för att skapa medvetna möten 
- Bygga kultur i föreningen 
- Verktyg för kulturbygge 

 
ANMÄLAN: 
Anmälan görs på Riksteatern Västs hemsida eller direkt via denna länk: 
https://www.riksteatern.se/forening/riksteatern-vast/anmalan-tema-ledarskap/ 
 
Du väljer det datum som passar dig bäst för varje enskilt tillfälle. 
 
Deadline för anmälan: 13 augusti  
 
 
PROCESSLEDARE: 
Tillsammans med Riksteatern Västs ordförande Agneta Blomqvist kommer alla tre tillfällen 
att ledas av Liza Kettil. Några av er känner kanske redan till henne sedan Valberedningskursen 
i Kungälv 2018. Liza är också en av de processledare som träffar er föreningar genom Hemma 
Hos. Vi är glada att hon har möjlighet att guida er genom dessa tillfällen med tema ledarskap.  
 
 

 
 
 
 
Liza Kettil 
Liza Kettil arbetar på ABF Västra Götaland och har en lång 
erfarenhet av folkbildningsverksamhet i olika organisationer. 
Hon arbetar främst med politiska organisationer och med fokus 
på funktionsutbildningar och ledarskap samt utveckling av 
medlemsutbildningar. 
 
 
 
 

 
 
VID FRÅGOR  
Kontakta Verksamhetsledare Johan Ahlsell 
johan.ahlsell@riksteatern.se, 076-146 33 23 
 
Information om träffarna finns även på vår hemsida: 
https://www.riksteatern.se/forening/riksteatern-vast/ordforandetraffar/ 
 


