Vad gör du om någon på din arbetsplats
drabbas av stroke eller hjärtinfarkt?
Länsförsäkringar anordnar gratis* HLR- och första hjälpen-utbildning
där du lär dig att agera rätt i väntan på ambulans.
• 12 oktober kl 18 - 21

• 9 november kl 13 - 16

Anmälan och frågor till Carina:
kundtraff.skane@lansforsakringar.se
*antalet platser är begränsat så först till kvarn gäller. Man kan anmäla
max 3 personer per företag. Är du anmäld och inte kommer till utbildningen
utgår en avgift på 250 kronor per deltagare.

Den Röda Tråden



Utbildningarna finansieras genom generösa bidrag från Handelsföreningens Stiftelse, Svensk Handels
Köpmannastiftelse samt Sparbanksstiftelserna Öresund och Färs & Frosta.



Lunds Handelsakademi
Handelsföreningen har för avsikt att fr.o.m. 2016 lägga all sin utbildningsverksamhet under namnet
Lunds Handelsakademi. I samband med detta söker vi utbildningsresurser från Europeiska Socialfonden vid EU. Får vi ta del av dessa pengar kommer vi att erbjuda individuella utbildningsplaner för alla
medlemsföretagens anställda. Beslut gällande vår ansökan meddelas i december.

Handelsföreningen Lund

@handelsforeningen.lundcity
handelsforeningen-i-lund

Handelsföreningens målsättning är att öka Lunds attraktionskraft och bidra till utveckling och gemenskap. I vårt nätverk finns de flesta av affärsidkarna i Lund City och vi har ett mycket bra samarbete med
såväl Lunds kommun som Fastighetsägarföreningen genom Lund Citysamverkan. Handelsföreningen
arbetar för alla verksamheter i Lund, såväl enmansföretag som rikstäckande handelskedjor. Är du inte
medlem? Kontakta oss på info@handelsforeningen.se eller fyll i den ansökan som finns på vår hemsida!
Foldern är formgiven av Frida Rundberg, www.frdesign.se.
Utbildningsserien är producerad av Lennart Malmbjer på Det Lilla Extra DLE AB på uppdrag av Handelsföreningen i Lund.














Handelsföreningen har 
nöjet att presentera ett nytt program inom

ramen för ”Den Röda Tråden”.
Vi hälsar medlemmar och samarbets
partners hjärtligt välkomna
till
en serie sammankomster som vi är

övertygade om ska ge inspiration
och extra energi i det dagliga arbetet!



Hjärtligt välkomna!



Mai von Gegerfelt,
ordf. i Handelsföreningen






Handelsföreningen i Lund Hösten 2015

Torkild Sköld “Du har alltid
100% ansvar för ditt eget resultat”
29/9 kl. 19.00 Grand Hotel, 7/10 kl. 18.30 Hotell Scandic Star
Torkild Sköld föreläser om personligt ledarskap och menar att
oavsett om du arbetar som ledare eller ej så är du alltid verkställande direktör i ditt eget liv. Personligt ledarskap handlar om att
du tar aktiva beslut, tar ansvar för dina handlingar och därmed kan
påverka resultatet av hur din verklighet kommer att se ut. Först när
vi är bra på att leda oss själva blir vi bra på att leda andra.
Genom igenkännande berättelser och aha-upplevelser delar
Torkild med sig av sina tips och verktyg för att bygga upp ett
starkare personligt ledarskap och ett mer framgångsrikt eget liv.
En föreläsning med högt tempo och mycket energi.
www.torkildskold.se

14 oktober – Elin Frendberg
“Framtidens konsument – hur normer
och värderingar styr vårt köpmönster”
Elin Frendberg är VD för Swedish Fashion Council och har en
gedigen bakgrund inom omvärldsanalys, affärsutveckling, ledarskap och en utbildning i beteendevetenskap. Elin är specialiserad
på mänskligt beteende i en kommersiell värld med fokus på
trender, mönster och omvärldsfenomen.

3 november – Linus Thörnblad
“Vägen tillbaka till livet”
“I grund och botten handlar min föreläsning om hur jag kom in
på höjdhoppet där mitt liv förändrades över en natt. Prioriteringar jag gjorde för för att nå toppen. Belöningarna som kom.
Pressen som följde av framgång, både utifrån och från mig själv.
Att satsa för hårt och gå in väggen och förlora allt jag kämpat
för över en natt. Min väg tillbaka till ett vanligt liv. Jag drar paralleller under hela föreläsningen till andra livssituationer så att var
och en kan förstå, reflektera över sig egen situation och över
hur man lära sig ta vara på det man har”.
www.linus-thornblad.se

17 november – Peter Åberg
Att få uppleva sina drömmar
Många föreläsare uppmanar oss att ta vara på våra drömmar men
få erbjuder på samma tankeväckande presentation som äventyraren och inspiratören Peter Åberg. Han har en bakgrund som
business controller och projektledare men vidgar åhörarnas vyer
med sin nyskapande och stundtals utmanande presentation.
Peter talar om målsättning och hur vi genom att utmana oss själva
kan nå nya höjder och skaffa värdefulla erfarenheter som berikar
oss. Budskapet är att man ska tro på sig själv, att man kan göra allt
man drömmer om och att världen ligger öppen för den som vågar.
Han talar också om vikten av att finna sin inre styrka och att aldrig
ge upp när livet förändras.

24 november – Ewa-Gun Westford
Ständigt i rampljuset med en skog av tv-kameror i ansiktet
– så är vi vana att se Ewa–Gun Westford, Skånes mest kända
polis. Ewa-Gun är kommunikationsansvarig vid polisområde
södra och nordöstra Skåne, föreläsare och krönikör. Ewa-Gun
är en historieberättare av rang som älskar att stå på scen. Privat
är hon en ensamvarg som hoppas få möta Kurt Wallander i
himlen.

Tid och plats för föreläsningarna
Föreläsningarna äger rum i Piratensalen på Grand Hotel med start kl. 19.15. Efter
föreläsningen bjuds du på något gott att dricka. Torkild Skölds föreläsning 7/10 äger
rum på Hotell Scandic Star. Du anmäler dig till föreläsningarna genom att fylla i det
formulär som finns på vår hemsida, www.handelsforeningen.se, senast en vecka innan
respektive föreläsning. Allting är kostnadsfritt! Antalet platser begränsat - först till kvarn!
Utbildningen i Första Hjälpen och HLR sker i Länsförsäkringars lokaler på St. Södergatan 17 i Lund och du anmäler dig till kundtraff.skane@lansforsakringar.se.

