Inbjudan

DANMARKS AMBASSAD I STOCKHOLM

Tisdag den 22 september 2015 kl. 08:30 – 11:30

First Agenda – få ut mer av dina möten
Danmarks ambassad i Stockholm inbjuder i samarbete med First
Agenda till ett exklusivt seminarium om det ”goda mötet” med en
presentation av First Agenda – marknadens mest användarvänliga
lösning för mötesförberedelse i kommunfullmäktige och andra kommunalpolitiska beredningar.

Tisdag den 22 september kl. 08:30 – 11:30

Micke Darmell, föreläsare & rådgivare inom möteskultur, kommer att
berätta om ”det goda mötet” och ge tips om hur man kan göra sina
möten effektivare.
Anders Juul, säljchef på First Agenda, håller en introduktion om marknadens mest användarvänliga lösning för mötesförberedelse.

Vardagen för en kommunalpolitiker är ofta stressig och fullbokad
med möten i olika beredningar. Med detta seminarium vill vi sätta
fokus på hur man håller ett effektivt möte och hur man på ett enkelt
sätt kan förbereda sig inför möten – helt utan papper.

Kom och hör hur First Agenda skapar ”det goda mötet” för dig och din
organisation.

Program

Plats

08:30 Registrering och brunch

Danmarks ambassad
Gustav Adolfs Torg 14
S-111 52 Stockholm

09:00 Välkomnande av ambassadören
09:10 Presentation av dagens program av vd Kasper Lyhr
09:15 Föredrag om ”det goda mötet” av Micke Darmell
10:15 Paus
10:30 Presentation av First Agenda av säljchef Anders Juul
11:15 Avrundning av vd Kasper Lyhr

Vi ser fram emot att träffa dig på Danmarks ambassad i Stockholm!

Sista anmälningsdag: 8 september
Anmälning görs genom att skicka email till Jane Søborg Skog:
jaskog@um.dk
Du kan läsa mer om First Agenda på www.firstagenda.se

Om First Agenda:
• 70% av de danska kommunerna och alla danska regioner (län) använder First Agenda.
• Oslo och 9 andra kommuner/fylker i Norge nyttjar också First Agenda.
• Sedan 2011 har fler än 17.000 aktiva användare hållit över 50.000 möten med hjälp av First Agenda.

