Välkommen!

Nyfiken squaredansare? Vill DU vara med och utveckla
squaredansen? Kom till Seminariet, som är till för alla
inom squaredansen.

Seminariet är ett samarrangemang
mellan SACT och SAASDC

Squaredans-seminariet

Coming together is a beginning.
Keeping together is progress.
Working together is success.
16-17
16-17november
november2019
2019
Stora Brännbo, Sigtuna
* *

Bakgrund
Squaredans-seminariet är ett samarrangemang mellan SACT
och SAASDC, som turas om att vara huvudansvariga. I år är
det SACT som står som värd. Tidigare års Seminarium har
behandlat olika aktuella ämnen.
Här är en liten tillbakablick.
2007 Entusiasmera Mera
2008 Syns vi inte, så finns vi inte
2009 Tag i hand – Tag om hand
2010 Från idé till succé
2011 Back to Basic
2013 Bryta mönster
2014 På väg
2016 Dansen i fokus

Årets Seminarium
Temat för årets Seminarium är ledarskap och gruppdynamik med utgångspunkt från squaredansens värld men
även med inslag av andra erfarenheter. Under helgen
kommer vi att diskutera många ämnen med anknytning
till temat.
Den som kommer hålla i den röda tråden är Jack Borgström som många känner som en av Sveriges populäraste
caller, men han är inte bara det, utan bl a arbetar han
med ledarskap och utveckling den tid han inte ägnar åt
squaredans.

Välkomna till årets Seminarium!
Nyfiken squaredansare? Vill DU vara med och utveckla
squaredansen? Kom till Seminariet, som är till för alla
inom squaredansen.

Egna tankar och erfarenheter

Stora Brännbo
Stora Brännbo byggdes 1956 som Kommunskolan för att kunna utbilda
förtroendevalda och anställda i svenska landskommuner. 1987 byttes
namnet till Stora Brännbo. På Stora Brännbo Konferens och Hotell får du
en fantastisk naturskön miljö och möteskvalitet med ett suveränt läge.
Stora Brännbo är nära, oavsett var du kommer ifrån.

Jacks tankar
SquaredansSeminariet 16-17 november 2019 i Sigtuna
på Stora Brännbo Konferens och Hotell.
Föreläsare och sammanhållande: Jack Borgström
Innehåll i punktform

Med flyg: Stockholm-Arlanda Airport
Med tåg: Pendeltåg från Stockholm City till Märsta station
Lokaltrafik: Från Arlanda och Märsta Station kan du ta lokalbuss (SL) till
Sigtuna.
Med bil: Från Stockholm (ca 40 min) och Uppsala (ca 25 min) ta E4 , avfart mot Märsta och Arlanda.
Med taxi: Fast pris från Arlanda.
Mer information finns på Stora Brännbos hemsida,
https://storabrannbo.se/om-oss .

Ledarskap - ledare eller chef är det någon skillnad?



Gruppers utveckling teorier



Sigtuna
Sigtuna är Sveriges äldsta bevarade stad, grundad på 970-talet av
Erik Segersäll och redan då stod möten i fokus.
Den ursprungliga stadsplanen finns i stort sett bevarad och staden är
ungefär lika stor nu som då. Sigtuna bär på många historier. En av
dem är Olof Skötkonungs dotter Ingegerds öde. Hon kom att bli en
mäktig kvinna genom sitt äktenskap med fursten Jaroslav. Som andlig
gestalt lever Ingegerd fortfarande inte bara i Ryssland utan också i
Sverige som ortodoxt helgon, Sankta Anna.
Om ni inte hinner titta runt i Sigtuna under denna helg, glöm inte att
2-5 juli 2020 är det EuropaConvention i Sigtuna!

Att vara ledare i idéell organisation
Ledarskapets olika delar




Hur skapar vi effektiva grupper/team?
Konflikthantering - det viktigaste en ledare har att hantera för att
skapa bra grupper
Feedback som ett utvecklingsverktyg
Hur håller vi bra möten?

Föreläsningar varvas med dialog, erfarenhetsutbyte och grupparbeten.
För att dels få dela tankar och idéer med andra men också för att få fram
konkreta verkliga case/ exempel som kan diskuteras och bollas.
Ta gärna med exempel på utmaningar ni mött när det gäller ledarskap,
olika typer av konflikter. Ta gärna även med exempel på bra eller mindre bra grupper ni varit en del av. Exemplen kan vara från squaredansaktiviteten eller andra aktiviteter/verksamheter.

Anmälan

Lördag 16 november
(12.00
13.00

Lunch) ingår inte i Seminariet men kan bokas av deltagare
Välkomna! Inledning av SAASDC och SACT
Presentation av program

Kaffe

18.00

Sammanfattning av dagen
Middag
Speakers Corner
Fria aktiviteter…

Söndag 17 november
9.00 -

Reflektion från gårdagen
Fika

13.00

Sammanfattning
Lunch
Med reservation för ändringar i programmet

seminarie@squaredans.se
2019-09-15
sker enligt anvisningarna i bekräftelsen
kontakta någon i seminariegruppen, se nedan
Ansökan om resebidrag görs på seminariet och utgår för resa
längre än 20 mil enkel väg. Se www.squaredans.se för övriga
villkor.

Anmälan via mail
Sista anmälning
Betalning
Frågor
Resebidrag

Prisalternativ
All included*

Person i dubbelrum
Tillägg för enkelrum

1 150 kr
300 kr

*Vad som ingår

Övernattning i bekväm logi av god standard, frukost,
föreläsningar,luncher, middag, fika.l

Enbart
seminarium

Som ovan men utan
övernattning och frukost

Extra övernattning
inkl frukost

Enkelrum
Dubbelrum

950 kr

990 kr/rum
1290 kr/rum
150 kr

Lunch innan seminarium
(ingår ej)

Hitta till seminariet
Adress
Vägbeskrivning

Stora Brännbo Hotell och Konferens AB
Stora Brännbovägen 2, Sigtuna
Via denna länk hittar du all information du behöver för att hitta:
https://storabrannbo.se/om-oss/

Vi i seminariegruppen
Fia Norén
Martin Jansson
Helen Tronstad
Nilsowe Lovnér

fia@squaredans.se
baatslycke@hotmail.com
helen.tronstad@gmail.com
nilsowe@squaredans.se

070-209 02 55
0705-58 22 08
070-769 27 53
0708-52 11 49

