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Hej!
Denna utbildning ger deltagarna grunderna för effektiva
digitala möten. Deltagarna kommer få inspiration, kunskap
och konkreta verktyg för att leda och deltaga i engagerande
och effektiva digitala möten. Kunskapen som deltagarna får
kommer även öka kvalitet och effekt av era fysiska möten.
Målet med utbildningen är:
• Metoder & tekniker för att skapa effektiva samt
engagerande digitala möten
• Kunskap kring hur ni skapar effektfulla digitala möten
• Inspiration och insikt i kraften av möten/möteskultur

Heldag 09.00-15.00. 3 x 50min-lunch- 2 x 50min.
Vi gör utbildningen i Zoom som är kompatibelt med Teems. Max 24 deltagare.
Utbildningen delas upp i 5 pass med en kort paus emellan. Fokus är på digitala möten, dock är
det mesta som gör ett fysiskt möte bra samma i det digitala rummet men det är ännu svårare i
det digitala rummet. Detta gör att effekten av denna ”crash course” blir lika stor i det fysiska
rummet som i det digitala.
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Gemensam plattform för vad effektfulla möten är.
Grunderna för bra (digitala) möten
Kostnaden för möten och hur man kan mäta effekten
Hur värderingar och ledarskap kan levandegöras genom era digitala möten
Agendan – en bra mötesnudging
Optimala inledningar och avslut för att ett möte skall få bästa resultat
Framtagande av rätt syfte och mål som lägger grunden för ett bra möte
Tips för hur man förbereder och planerar ett möte för maximal effekt
Metoder & verktyg för att skapa engagemang och delaktighet i era digitala möten
Framgångsfaktorer för digitala möten
Summering och reflektion

2 kursledare
Micke Darmell är Sveriges mötesevangelist nr 1. För 15 år sedan var möteskultur något man
pratade om när det handlade om kommunikation mellan olika länder. Han har satt
möteskulturen på agendan och är grundare av Möteskulturdagen som i år arrangeras för 14e
året i rad.
Heléne Arvidsson har arbetat som chef och ledare i 20 år. Hon har svart bälte i ledarskap och
intern kommunikation. Hon blev en av 3 finalister i Årets Framtidschef. Hon blev Årets General
Manager inom hela Scandic koncernen 2017. Sedan 2018 är hon vd för gr8 meetings vars
mission är att bidra till bättre möten i organisationer och mellan människor.

Referenser
Vi på fastighetskontoret i Stockholms stad tog hjälp av Micke Darmell när vi ville få upp
möteskultur på agendan. Vi har en värdegrund som vi ville skulle genomsyra våra möten,
och Micke guidade oss igenom hur vi kunde skapa möten som helt enkelt gav mer. Det blev
mycket lyckat och jag kan varmt rekommendera Micke.
Jenny Nielsen, HR-chef, Stockholm Stad
Vår verksamhet fick ett märkbart lyft efter en learnshop med Micke. Med humor som gnista
i beskrivningar av hur vi brukar tiden, privat och på arbetet, skapade han stor igenkänning
och många skratt. Mickes unika mix av icebreakers, föreläsningar och kreativitets boostande övningar, visade på ett lysande sätt hur kreativa möten skapas. Han lever ut sitt
evangelium om god möteskultur och positiv feedback på ett härligt och inspirerande sätt!
Per-Ola Johannesson, Verksamhetschef Myndighet – Miljö- och Bygg, Lerums Kommun
”Vi på Sida har tagit del av gr8 meetings inspirationsföreläsning och fyra ledningsgrupper
hos oss har därefter fått möjlighet till en fördjupning i syfte att bli bättre på att hålla möten
och utbildningar i rummet men också via video. Vi arbetade då med tjänsten ”bollplanket”
som vi tyckte fungerade mycket bra. Vi fick många bra tips och vi kommer att sprida den
tydliga checklista vi fick vidare inom vår organisation. Helene var en duktig facilitator och
mycket flexibel och lätt att arbeta med. Jag kan rekommendera henne varmt”
Annika Malmer, Internal Communication, Swedish International Development
Cooperation Agency (Sida)
Micke Darmell faciliterade en inspirerande dag för våra chefer med kloka insikter om hur vi
når en sund digital arbetsplats med hållbara möten. Vårt eget varumärkesarbete
ackompanjerades med övningar, samtal, skratt och skön jazzmusik. Ett utomordentligt bra
startskott för nästa steg i vårt varumärkesarbete ’Attraktiv kommun’.
Jag kan rekommendera Micke både som föreläsare och moderator.
Elisabeth Larsson, Kommundirektör, Svedala kommun
Sagt av några deltagare som nyligen, maj 2020, deltagit i en digital mötesutbildning:
•
•
•
•
•
•

Bra energi och jag fick med mig många konkreta tips för bättre möten.
Hur viktigt det är att sätta en ordentlig agenda med och syfte och mål.
Enkla och konkreta tips för hur de digitala mötena kan bli bättre.
Tydliga, utförliga kallelser, respektera syftet med mötet, att man lyckas tidsätta rätt.
Att det är viktigt med agenda och syfte och viktigt att mötesdeltagare lämnar mötet
med positiv energi!
Bra kunskap kring hur jag kan involvera och leda bättre digitala möten.

Om gr8 meetings

Vi har ett grundmurat intresse för människor och möten. Sådana möten
som du går på på jobbet, och möten mellan människor.
Vi är ett litet och marknadsledande företag som främst hjälper organisationer att
förbättra sina interna möten. Vår vision är att bidra till bättre möten i organisationer
och mellan människor.
Vi har över 50 års samlad erfarenhet av mötes branschen och vet vilken stor skillnad
goda möten gör för en organisation.
Du som jobbar med oss kommer uppleva oss som professionella men informella
och med ett genuint intresse av att hjälpa er förbättra era möten.
Varför? Därför att vi vet att bättre möten kommer bidra till er positiva utveckling.
Det kommer föra er mot era mål. Ni kommer spara och tjäna pengar på det. Ni
kommer att må bättre och vara gladare på jobbet. Det är ett bra steg mot en lite bättre
värld.

Vi kan hjälpa dig med
•
•
•
•
•

Föreläsningar inom möten och en sund digital arbetsmiljö
Utbildningar inom mötesledarteknik och en hållbar möteskultur
Utbildningar inom Effektiva digitala möten
Workshops/ Learnshops för att förbättra era möten och möteskultur
Processledning inom möteskultur: Så får ni en bättre möteskultur
Skapa en mötesstruktur med rätt möten- rätt deltagare-tydliga syften & mål
• Rådgivning inom att förbättra era möten och möteskultur
• Hur ni skapar bra fysiska mötesmijöer och mötesrum
• Genom möteskartläggning ta fram ert nuläge och ta fram mätbara områden

