MEDARBETARDAG

DEN 25 NOVEMBER
PÅ HÄRNÖSANDS TEATER
Efter en lång tid med restriktioner har det nu äntligen blivit dags att bjuda in Härnösands
kommuns medarbetare till en medarbetargala på Härnösands teater. Det blir en
fullspäckad dag med inspirerande föreläsningar, umgänge och prisceremonin där priser
delas ut i sex kategorier; Årets #WeDo-insats, Årets lärdom, Årets kollega, Årets team,
Årets ledare och Årets hållbarhetsinsats.
Vi bjuder alla deltagare på en vegetarisk lunch.
Vi vill att så många som möjligt är med och deltar på plats! Men om du inte kan delta på
plats så kommer du att kunna se hela programmet live eller på insidan till och med
den 10 december. Du kan läsa mer om föreläsarna i det här häftet.
Det finns ett begränsat antal platser som vi önskar fördela mellan de olika förvaltningarna,
i samband med din anmälan kommer du först att motta ett mail för att bekräfta din
anmälan, därefter kommer du att få ytterligare ett mail som bekräftar om du har fått en
plats till medarbetargalan. Vid ankomst kommer du att prickas av på en deltagarlista.
Om du inte har möjlighet att anmäla dig själv så kan du be en kollega eller din chef
om hjälp. Det kommer att finnas en teckenspråkstolk på plats, hör av dig till någon i
projektgruppen så kan vi reservera din sittplats.
Vid frågor kontakta någon av oss:
linda.thoren@harnosand.se eller jennie.olmerud@harnosand.se

MEDARBETARDAG

DEN 25 NOVEMBER
PÅ HÄRNÖSANDS TEATER

PROGRAM

8:30-8:45 Kaffe/Te och registrering
8:45-9:00 Moderatorerna Jennie Ölmerud kompetensstrateg och Jakob Tjernström
kommunikatör, hälsar välkommen och berättar om dagens program.
9.00-9.15 Kommundirektör Lars Liljedahl talar till koncernens alla medarbetare.
9.15-10.30 Föreläsning med Linus Jonkman-Organisationskultur.
10.30-11:00 Paus servering av kaffe/te och smörgås
11:00-12:00 Föreläsning med Sandra Dahlén - Är vi inte färdiga med jämställdhet?!!
12.00-13.00 Vi bjuder på vegetarisk lunch
13:00-14:00 Föreläsning med PG Wettsjö - Ge medborgaren en positiv chock.
14.00.00-14.15 Paus servering av kaffe/te och rawfoodboll
14:15-16:00 Prisceremoni, där årets vinnare presenteras – det blir magiskt!
16.00 Dagen avslutas
Anmälan sker via formuläret på insidan

VÄLKOMMEN!

MEDARBETARKVÄLL

DEN 25 NOVEMBER
PÅ HÄRNÖSANDS TEATER

PROGRAM

I teaterfoajén spelar ett band och teaterbaren är öppen bara för oss, här kan du köpa
din egen dryck. Det serveras inte någon mat så se till att komma med mätt mage. Kvällens
underhållning med högt och lågt, humor och allvar står Zinat Pirzadeh för.
17.30-18.00 insläpp och registrering, bandet spelar, baren är öppen och du kan mingla
med kollegor i foajén.
18:15-19:00 Kvälls-stand up - Zinat Pirzadeh, Se upp, här kommer mångfald! Zinat har
varit både sommarpratare och vintervärd. Hon har vunnit pris som landets bästa kvinnliga
ståuppare, pris för bästa one-liner och har utöver allt detta även tilldelats diplom för
försvar av mänskliga rättigheter!
19.00-21.00 Baren har öppet och bandet spelar, stanna och umgås så länge du vill eller
fram till 21.00 när vi avslutar kvällen.
Att delta under kvällen är frivilligt! Anmälan sker via formuläret på Insidan

VÄLKOMMEN!

FÖRELÄSARE

LINUS JONKMAN
ORGANISATIONSKULTUR
KLOCKAN 9.15-10.30
Linus Jonkman är först ut av föreläsarna på Härnösands teater den 25 november. Vi ser
fram emot en riktig boost och nya kunskaper.
Så här berättar Linus om sig själv ”Jag älskar att angripa gamla sanningar och hitta nya svar
på arbetslivets utmaningar. Ett sådant grepp var att skriva den humoristiska platsannonsen
Desillusionerad redovisningsansvarig Länk till annan webbplats. som blivit läst av en halv
miljon svenskar”.
För mig är det tydligt att de mjuka värdena ger de hårda resultaten.
Jag är ödmjuk inför det mesta i livet, utom ämnet företagskultur.
Jag har tillräckligt med erfarenhet inom området för att känna att jag har koll på vad som
funkar och vad som inte gör det. Jag har på nära håll och i olika branscher sett vad som
händer när kraften i människor kanaliseras genom en delad kultur.”

FÖRELÄSARE

SANDRA DAHLÉN
ÄR VI INTE FÄRDIGA MED JÄMSTÄLLDHET!?

KLOCKAN 11.00-12.00
Sandra brinner för att skapa inkluderande, effektiva och trygga arbetsplatser. Det är ett
ständigt pågående arbete - som att konditionsträna. För detta behöver vi kunskaper om
diskriminering och trakasserier. Föreläsningen ger perspektiv och konkreta tips att ta med
tillbaka till arbetsplatsen.
Så här berättar Sandra om sig själv jag är frilansande utbildare och skribent som läst
genusvetenskap och diskrimineringsrätt. I slutet av 90-talet var jag konsult i JämOs första
satsning för jämställdhet i skolan och har sedan dess arbetat med likabehandling på
uppdrag av kommuner, myndigheter och organisationer över hela landet.
Jag har även arbetat som sexualupplysare sedan 25 år tillbaka och har skrivit böckerna Sex
med mera, Hetero och Hallongrottan.

FÖRELÄSARE

PG WETTSJÖ

GE MEDBORGAREN EN POSITIV CHOCK

KLOCKAN 13.00-14.00

PG Wettsjö är en av Sveriges mest efterfrågade föreläsare inom ämnena motivation,
arbetsglädje, kundservice och försäljning. 3000 föreläsningar och nästan 25 år i branschen
borgar för erfarenhet. PG Wettsjö har sju gånger blivit slutnominerad (senast 2021) till titeln
”Sveriges bästa föreläsare”.
PG berättar visste du att ditt leende får omgivningen att må bättre. En person som ler
mot sin omgivning får en omgivning som ler tillbaka. Överraskad? Knappast! Ett leende är
sekundsnabbt. På ett ögonblick kan du ge din kund, men också dina kollegor ett glädjerus.
Ett leende inbjuder till dialog. Ett leende visar att man är positiv. Ett leende är snabbaste
vägen till positiv dialog. Visst är det underbart!
Så om du vill höja motivationsnivån, bli inspirerad och få en djupare förståelse för
kommunikation? Önskar du förbättra dina relationer och öka arbetsglädjen på jobbet och
få ännu nöjdare kommuninvånare? Då vill du inte missa den här föreläsningen!

UNDERHÅLLNING

ARKADIA

SHOW UNDER PRISCEREMONIN

KLOCKAN 14.15-16.00

Kanske känner du igen Arkadia från TV som en av finalisterna i talang, eller från
skräckvarietéshowerna på Liseberg, eller kanske från de många festivaler han headlinat
under åren. Arkadia är en varietéartist med bred repertoar för familjedagar, företagsfester
och festivaler. Magiker, jonglör, utbrytare, komiker, gycklare och hycklare.
Allt på en gång – i en skön partyförpackning.
Han föddes i en stad väldigt nära sin familj. Barndomen användes till att drömma om andra
världar och plötsligt var han vuxen. Vid tidig ålder började han leta efter meningen med
livet. Den meningen är ännu inte färdigskriven.
Dessutom är Arkadia Svensk Mästare i Scenmagi och Svensk Mästare i Barntrolleri 2018!

