Pannrum på Tjarn
”du kommer med fnöske vi sätter fyr”
- Hur löser jag den här konflikten?
- Ensam på toppen—vem pratar jag
med?
- Vad har jag för mål egentligen?
- Mina medarbetare förstår inte vad jag
menar?
- Vad ska jag hålla på med?
- Skall jag sälja? Vem vill köpa, hur gör
jag?
- Vad är nästa steg i min utveckling?
- Vad är nästa steg i bolagets utveckling?
Tänk om du i lugn och ro fick bolla med
likasinnade som står inför liknande
utmaningar?
- Hur skulle det kännas om du hittar en
lösning?
- Det är precis det här du kan få ut av ett
dygn på Tjarn.
Tanken är att du tar med dig en
utvecklingsidé, ett problem eller något annat
du vill lyfta för input från ett tiotal gelikar
från olika branscher. Målsättningen är att
alla ska ge o ta och att vi får nya och
utvecklar befintliga kontakter Mao ta med
dig fnöske, du sätter fyr och vi eldar på i
pannrummet. För att genomföra detta
träffas vi under avslappnade former i Tjarns
vackra och inspirerande ute- och innemiljö.
Lunch-lunch, pris 5.900:—+ moms inkl.
förarbete med individuell genomgång.
Välkommen!
Bengt-Erik Hesse, Hemmansägare Tjarn

Tjarn
möten & upplevelser i tiden

Stig Karlsson, Eco Group AB;
-Pannrummet på Tjarn har verkligen tillfört mig energi och
nya tankar, kan verkligen rekommendera det Bengt-Erik och
Thomas gör.
Anders Grundström, Gluetec AB;
-Pannrummet på Tjarn med andra i liknande situation gav mig
väldigt mycket. Kan verkligen rekommendera detta och det är
sagt av mig som inte är speciellt imponerad av varken
konsulter eller styrelsearbete....
Lise-Lotte Appelgren, Lise-Lotte Appelgren Management
AB;
-Intressant att höra allas utmaningar , själv fick jag tydligt för
mig vad jag ska prioritera. Ser fram mot nästa Pannrum!

Moderator i Pannrummet
Thomas Karlsson TK ledarguide AB
arbetat 14 år som Ledarutvecklare, med licens från LMI.Inc.
Under dessa år arbetat med mer än 850 ledare individuellt.
Första ”Pannrummet” genomfördes 2001 inom ramen för
U.S.B.E (Handelshögskolan Umeå Universitet).
Tel. 070-6367671
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