
 

 
Tillsammans mot nya mål! 

 
Inbjudan till företagarnas vd-nätverk 

 

Företagarnas vd-nätverk i KFV-området är plattformen för dig som aktivt vill 
utvecklas och arbeta mot dina verksamhetsmål tillsammans med andra starka 
profiler inom det lokala näringslivet.  

Vi vet att man som chef behöver stöd i sina dagliga utmaningar med att leda 
verksamheten. Ett kontakt- och kunskapsnätverk är då ovärderligt.  

Nu startar vi upp ett nytt vd-nätverk där man tillsammans med andra vd:ar och chefer 
arbetar med varandras aktuella problem, byter erfarenheter och kunskap samtidigt 
som man får ett nytt och oberoende nätverk för framtiden och som genererar nya 
affärsmöjligheter. 

Nätverkets fundament bygger på kunskap, stöd och inspirerande föreläsningar och 
nätverksträffar på regelbunden basis 10 - 12 gånger per år, men ser också värdet att 
underhålla relationen däremellan.       
                 

 



Vi varvar externa talare med lokala företrädare och har många gånger ett eget case 
att utgå ifrån. Föreläsningarna följs av diskussion i mindre grupper, där huvudfokus 
kretsar kring hur medlemmarna kan utveckla sig själva och sina affärer med 
utgångspunkt i det aktuella temat. Antalet deltagare 10 - 14 personer. 
 

Som medlem i vd-nätverket blir du dessutom inbjuden till kommunernas stora 
evenemang, med ytterligare nätverksmöjligheter. 

 

Exempel på teman 

•  Interna förankringsprocesser i praktiken. 
•  Intern eller extern styrelse – Vad är bäst för företagets utveckling? 
•  Mikro- eller makroperspektiv – Hur ser framtiden ut? 
•  Vad kan våra lokala politiker/tjänstemän bidra med för det lokala 

näringslivet? 
•  Konflikthantering i praktiken - Hur gör man? 
•  Organisationsutveckling - Vem är morgondagens chefer hos er? 
•  Behövs en affärsplan? Vem gör den? 
•  Ständiga förbättringar - Ett normalläge bland alla i företaget? 
•  Coachande ledarskap - Hur kan det hjälpa mig? 
•  Företagskultur och dess betydelse, ”kulturkrockar” i företaget. 
•  Prestationslönesystem eller inte - Vad skapar engagemang och vad 

dödar? 

 

DÄRFÖR SKA DU GÅ MED 

Vi ger dig: 
• Ett exklusivt nätverk med nya affärsmöjligheter 
• Professionella mötesforum under avslappnade former 
• En unik chans att utveckla din verksamhet eller dig själv tillsammans med kollegor 
från närområdet. 

En grupp startar under mars 2019. 
Samtliga träffar sker kl 08.30 - 12.30. alternativt kl 12.30 - 16.30 

Kostnad: 14 800 kr + moms  
Frågor: Ring Håkan Bennetoft 070 643 83 01 

 

Håkan Bennetoft 
Ordförande Företagarna KFV 

 

 
 


