Landsmøde 2023

Socialt Lederforum

Torsdag d. 30. marts 2023
09.30 – 10.00

Ankomst – Kaffe/Rundstykker

10.00 – 10.30

Velkomst ved bestyrelsesformand Mie Karleby og direktør Bo Mollerup

10.30 – 11.15

Oplæg:
Bæredygtig ledelse i praksis:
Bæredygtighed er hot og ledelse ditto. Men er bæredygtighed virkelig et
ledelsesansvar – og hvorfor?
I oplægget introducerer filosof og kommunikatør, Jesper Dalgaard Pøhler, begrebet
bæredygtig ledelse. Det er nemlig alt andet end fluffy, hvis man gider at sætte sig ind i
det. Det er omfattende, det er komplekst, og det er krævende. Bæredygtig ledelse
kan dog også være en hjælp til at sætte rammer og retning for din ledelse.
Alt dette folder Jesper ud i oplægget, som kobler den teoretiske dimension af
bæredygtighed og ledelse med den praktiske ledelse.

11.15 – 11.45

Pause - besøg hos udstillerne

11.45 – 12.45

Oplæg:
Stoisk filosofi og ledelse
Niels Overgaard – forfatter, journalist, medie- og kommunikationschef Gyldendal.
Centralt i den stoiske filosofi er selvbeherskelse og princippet om, at man skal handle
for det fælles bedste. Derfor er de stoiske idéer højst relevante i forhold til det
moderne arbejdsliv - for både medarbejdere og ledere.

Foto: Ulrik Jantzen

12.45 – 13.45
13.45 – 14.30

Frokost og besøg hos udstillerne
Oplæg:
De unge sætter dagsordenen, og de kloge ledere følger den
Karen Bro – Chefrådgiver hos Lederne – Danmarks største lederorganisation
Tidligere redaktør på DR, chefredaktør på Ekstra Bladet og selvstændig kommentator
og klummeskriver.

Foto: Maja Flink

”De unge sætter generelt dagsorden for tiden på mange fronter. De kigger på, om
deres kommende arbejdspladser tager socialt ansvar, indretter sig klimamæssigt
fornuftigt, arbejder for diversitet og tilbyder et fleksibelt arbejdsliv”, sådan skrev
Karen Bro i en kommentar i Berlingske Tidende i september måned.
Det uddyber hun samtidig med at hun vil fortælle om Lederalliancen, der har til
formål at skabe netværk af ledere over hele landet, som i samarbejde med lokale
aktører har øje for unge, der ikke er i arbejde.
Alle kneb kommer til at gælde og alle ideer er velkomne, når vi for alvor kommer til at
mangle medarbejdere.

14.30 – 15.30

Pause, indkvartering og besøg hos udstillerne

15.30 – 16.15

Oplæg:
Intuition i ledelse
Mette Møller – selvstændig erhvervspsykolog, forfatter, professionelt
bestyrelsesmedlem, ejer og medstifter af konsulenthuset key2see.
Mette Møller fortæller om arbejdet med at anerkende og professionalisere brugen af
intuition i ledelse. Oplægget består af fortællinger om udvikling af ledere suppleret
med forskningsbaseret psykologisk og neurovidenskabelig viden.

16.15 – 17.00

Kaffepause og besøg hos udstillerne

17.00 – 18.15

Oplæg:
Når flokdyret fejler
Henrik Tingleff, psykolog, adfærdsekspert og radiovært
Med udgangspunkt i sin aktuelle bog ’Når flokdyret fejler’, der forsøger at give svar på,
hvorfor så mange kloge mennesker træffer så mange ukloge beslutninger, når masserne
sætter sig i bevægelse, giver Henrik Tingleff os en guidet rundtur i den menneskelige
natur.
I dagens anledning vil han give lederadfærd og ledere som flokdyr særlig
opmærksomhed.

18.15 – 19.30

Pause

19.30 –

Festaften

Fredag d. 31. marts 2023
09.00 – 09.05 God morgen - Praktiske bemærkninger
09.05 – 09.30 Morgenvækker
Endnu ikke fastlagt

09.30 – 10.30 Oplæg:
Endnu ikke fastlagt

10.30 – 11.00 Pause og besøg hos udstillerne
11.00 – 12.00 Oplæg:
Kunsten at blive et ordentligt menneske. Dyder og laster i liv og ledelse.
Pia Søltoft – ph.d., cand. theol, sognepræst, forfatter og ekspert i Søren Kirkegaards
filosofi og tanker.
Det er essentielt, at de ledere, der tager ansvar for den daglige velfærd i samfundet er
ordentlige mennesker – og at de er i stand til at reflektere og vurdere i forhold til
ordentlighed. Det er i høj grad refleksioner og vurderinger, der foregår i den enkelte.
Pia Søltoft tager udgangspunkt i de syv laster (hovmod, griskhed, nydelsessyge,
misundelse, fråseri, vrede og dovenskab) og de syv dyder (ydmyghed, generøsitet,
mådehold, retfærdighed, taknemmelighed, barmhjertighed og mod) og hun har store
tænkere som Søren Kirkegaard og Aristoteles i ryggen, når hun beskriver vejen mod
ordentlighed. I livet såvel som i ledelse.

12.00 – 12.30 Pause og besøg hos udstillerne
12.30 – 13.30 Oplæg:
Entreprenørstaten – og ledelsen af den
Sigge Winther Nielsen, journalist, forsker, politisk analytiker, forfatter, tidligere vært
på Deadline. Han er i dag direktør i Djøf og medlem af bestyrelsen i Planetary Impact
Venture.
Med udgangspunkt i sin bog ’Entreprenørstaten’ skitserer Sigge Winther Nielsen
konkurrencestatens gennemgribende udfordringer med at løse samfundets største
problemstillinger, og hvordan vi fikser det gennem oprettelsen af det han kalder for
entreprenørstaten.
Dansk politik står i stampe. Pseudopolitiske initiativer og symbolpolitik griber om sig,
mens samfundets reelle og komplekse udfordringers politiske løsninger svinder hen i
ingenting. Tilbage står spørgsmålet om det politiske system overhovedet er i stand til at
løse borgernes stigende bekymringer og dalende tillid til politikerne.
I bogen (og i oplægget) inddrager Sigge Winther Nielsen den seneste videnskab,
historiske kilder, og 50 interviews med en række eksperter og nøgleaktører for at forstå
nutidens politiske kriser, og hvordan vi løser dem gennem etableringen af en
entreprenørstat, som kan skabe afgørende forandringer på tværs af samfundets
sektorer.

Sigge Winther Nielsens får lov til at afslutte årets Landsmøde med sine super vigtige
pointer. Direkte henvendt til de tilstedeværende ledere, der udgør en ikke uvæsentlig del
af den store ”maskine”, der dagligt driver Danmark fremad.

13.30 – 13.45 Afslutning – grab--and--go sandwich

