INBJUDAN
till

Middagssamtal med Mats Söderlund
om

ATT LEVA OCH LEDA SOM MAN
Vi bjuder härmed in till en serie av tre middagssamtal på vårt kontor i Stockholm om ”Att leva och leda som
Man”. Samtalen leds av Mats Söderlund, som också från och med hösten 2019 kommer att vara handledare
tillsammans med Anna Kowalska Lindberg i ledarskapsprogrammet ”Mitt bästa sätt att leda som Man”.
Mats Söderlund är författare, poet och socionom med inriktning mot samhällsarbete och mobilisering. Mats
har lett stora förändringsprocesser inom det ideella föreningslivet under tjugo år, bland annat som arbetande
ordförande för Sveriges Författarförbund och KLYS som är kulturlivets motsvarighet till LO och samlar fler än
30 000 medlemmar. Han har skrivit 18 böcker. Göra kärlek och Göra män är två personligt hållna essäer om
mansrollen. Här tar han sin utgångspunkt i 'vad vi menar' respektive 'vad vi gör' när vi säger att vi älskar
någon. Mats är också en flitigt anlitad föreläsare och samhällsdebattör. Mats har en utbildning på Berghs
School of Communication i strategisk ledning av kommunikativa projekt och många uppmärksammade
kulturprojekt bakom sig. Han ledde som rådgivare till regeringen och ledamot av Svenska Unescorådet
delegationen för kulturfrågor under tre general-konferenser i Paris.
Vi drar igång middagssamtalen med start den 25 april klockan 18.00 – 21.00 ca. Övriga två datum och tider
planeras gemensamt i gruppen. Gruppen kommer att bestå av max 6 män. Kvällen börjar med lättare
middagsförtäring varefter samtalen tar vid. Planerade teman för de tre tillfällena är:
1. Därför anmälde jag mig/Därför kom jag hit & frågor jag har med mig. Kort om mansrollen, ledarskap
och samhällsförändringar. Vad betyder de för dig?
2. Att leva och leda som man: det svåraste och det bästa med att vara man idag. Vi pratar om våra
erfarenheter, goda exempel och svåra utmaningar.
3. Att leda kvinnor: min egen kvinnohistoria och de kvinnor jag leder. Vi utgår från gruppens
frågeställningar och begreppet ”assymetriskt rollövertagande”.
Tid: 1:a träffen: 25 april kl 18.00 – 21.00 ca, 2:a träffen: augusti, 3:e träffen: september
Plats: Surbrunnsgatan 34 nb, Stockholm
Anmälan: info@dahlbom-hall.se
Pris: 4 900 kr (exkl moms) – betalning mot faktura
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