
Härskartekniker
Vad är en härskarteknik? Hur vet du om du blivit utsatt eller själv 
använt dig av en? Vad får de för konsekvenser? Vilka strategier finns 
för att gemensamt motverka Härskartekniker inom föreningslivet?
 

På den här frukostträffen lär du dig att identifiera några av de vanligaste härskarteknikerna, 

men framför allt får du idéer om hur du kan hantera dem när du eller någon i din närhet 

blir utsatt. Du får tips på hur du kan förebygga att teknikerna får fäste i din förening, 

styrelse eller arbetsgrupp. Oavsett om du är chef, ledare, medarbetare, aktivist eller bara 

en i gänget kan och måste du bidra till att sätta spelreglerna för vad som ska gälla i din 

grupp. Här får du inspiration kring hur. Under träffen ges också möjlighet till att diskutera 

med andra. 

Varmt välkommen!

Vi som står bakom nätverket är:

Nätverket för Medlemsutveckling  
har nu tjugofem medlemmar från idrotten, kulturen, fackförbund, ungdomsorgansiationer och 

politiska partier. Din organisation är en av dem som valt att delta i vår branschöverskridande 

mötesplats för strateger som jobbar med medlems- och engagemangsfrågor.

Ett års medlemskap innehåller:
•	Tillgång till 5 träffar (2 i Stockholm, 2 i Malmö och 1 i Göteborg)

•	Möten och erfarenhetsutbyte med andra sektorer

•	 Intressanta och inspirerande föreläsningar med experter

•	Konkreta verktyg att ta med hem

•	30 minuters konsultation med Medlemsutvecklings konsulter

•	Ett nätverk med andra strateger inom civilsamhället

•	Rabatter på utvalda konferenser

CAMILLA LÄNDIN är en av Medlemsutvecklings 

uppskattade utbildare. Hon är organisationskonsult 

och författare till boken Härskartekniker - identifiera, 

hantera och förebygga.

Bokerbjudande!
Under frukosten får du 
möjlighet att beställa 
boken till specialpriset 
200 kr inkl moms.

Datum, tid och plats: 
GÖTEBORG: 27/5 2015  - Café CONDECO, Ö. Hamng. 46-48 

STOCKHOLM: 28/5 2015, IF Metall, Olof Palmes Gata 11 

MALMÖ: 2/6 2015 - EC1, Baltzarsgatan 18

VARJE TRÄFF SKER KL 07.29-10.00 OCH  
VI BJUDER SJÄLVKLART PÅ FRUKOST

Anmälan: 
Maila camilla@medlemsutveckling.se senast en vecka innan 

träffen. Meddela då också ev specialkost.


