
Du har mötet 
Vi har 

möjligheterna!



Du har dem varje dag. Möten. Du bestämmer vad som skall ske i varje 
möte. Det är ditt val. Betydelsefulla mötens föreläsarteam bjuder dig 
på en resa med mötet som fokus. Våra föreläsare är tränade att lyfta 
mötets betydelse till nya höjder, vi ger dig en ökad förståelse av hur 
du kan bli en positiv medkraft. 

Betydelsefulla Möten 2act 
Betydelsefulla Möten 2act fokuserar på det positiva som sker i vårt 
samhälle och genomför riksomfattande insamlingskampanjer för att 
skapa ökad medvetenhet om hur mycket vi alla betyder för varandra. 
Sedan starten har vi samlat på berättelser inom skola, vård, idrott, 
politik och entreprenörskap. Betydelsefulla möten kännetecknas av 
riktigt bra berättelser som man snabbt kan förstå och ta till sig. Kort, 
kärnfullt och gripande! Direkt från vardagen. Storytelling - när det är 
som bäst!

Mötets betydelse
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’’Du är unik och fulländad 
precis som du är.  
 
Du är viktig bara för att  
du är du.  
Allt du gör spelar roll!”  
Catherina Ronsten, grundare och kreativt ansvarig för Betydelsefulla Möten 2act



Du är viktig - för att du är du!
Alla har det och alla är det - betydelsefulla. Men vi  
lyfter inte upp det, vi sätter inte strålkastarljuset på det och  
fokuserar på det i vardagen. Vi har dagens ros i den  
lokala tidningen och vi har dödsrunorna där vi hyllar de 
som gått bort. I dödsrunorna beskriver vi ofta och tydligt hur  
betydelsefull den personen varit för oss. 

Men varför gör vi det för sent? Betydelsefulla Möten vill 
skapa opinion för och om hur betydelsefulla vi alla kan 
vara för varandra och det i varje möte. Vi vill visa hur 
mycket vi skriver varandras liv. Vi vill ge människor  
möjlighet att få höra att de är betydelsefulla - och det  
medan de lever. 

Catherina Ronsten är frilansjournalist och marknadseko-
nom med en engagemangstyrd karriär. På 80-talet stod 
hon på barrikaderna för att skapa ett miljöengagemang, på 
90-talet arbetade hon med etik och värdedrivet ledarskap 
samt var med och startade Rättvisemärkt i Sverige. På det 
nya årtusendet år 2000 grundade Catherina Betydelsefulla 
Möten. Med hjälp av storytelling arbetar företaget med att 
visa på hur mycket vi alla betyder för varandra.Catherina 
föreläser om möten som gör skillnad, om mod och dröm-
mar samt om hur ni inom er organisation eller företag kan 
använda storytelling som ett positivt förändringsverktyg. 

Som föreläsare är Catherina engagerad och inspirerande. 
Hon bjuder på sig själv och med en rad vardagsnära exem-
pel visar hon på hur du som händer. Hon visar deltagarna 
hur de kan träna sig i att leva i nuet och aktivt välja att byta 
uttryck som ‘jag måste’ till ‘jag vill’. 

Du är betydelsefull. I varje möte kan ditt sätt att vara få en 
positiv avgörande betydelse för den du möter. Kom ihåg att 
du är värdefull och viktig - bara för att du är du. 
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Du är betydelsefull

Välkommen att ta del av de framgångsnycklar som 
bidrar till betydelsefulla möten. Med hjälp av exem-
pel på betydelsefulla möten, både från den stora sam-
ling som Catherina under årens lopp tagit emot, var-
vat med spännande egna möten som gjort skillnad  
tydliggör Catherina på vilket sätt och hur just du kan 
bidra till att skapa betydelsefulla möten. Föreläsning-
en baseras på vardagsberättelser i kombination med 
forskningsresultat. Dessutom får du möjlighet att 
träna dig att se dina styrkor och inse vilken fantastisk 
potential du har. Engagerat, inspirerande och livfullt!  

Mod att vilja och våga!

En föreläsning baserad på modiga exempel och till-
synes galna upptåg i en god mix av spännande bety-
delsefulla möten och personer som alla har eller har 
haft en sak gemensamt. Kunskap och vilja att bidra 
till sig själv och andra. Här får du en rad modiga 
verktyg att ta med dig i vardagen samt inspiration att 
leva mer i samklang med dina egna drömmar och vi-
sioner. Med hjälp av betydelsefulla möten-berättelser 
och spännande övningar tränas deltagarna i ett nytt 
förhållningssätt. Initiativrikt, lärorikt och spännande.  

Storytelling som förändringsverktyg

Alla har vi något spännande att berätta. Lär dig  
använda ditt eget berättarkapital för att stärka det 
du vill uppnå i livet. Här använder vi betydelsefulla  
möten som bas och låter dig ta del av storytellingens 
grunder, historia och dess potential. Häng med på en 
berg- och dalbanetur mellan sorg och glädje, hopp, 
utmaning och förväntan. En intressant och lärorik  
föreläsning som ger dig en rad användbara knep och 
berättar-verktyg. Föreläsningen kan med fördel foku-
seras på individ- eller organisations storytelling. 

”Det är tydligt att Catherina trivs med att stå på sce-
nen och hon har förmågan att förmedla en bra känsla 
till sin publik. Hennes påtagliga entusiasm och tilltro till 
det goda mötet gör att jag lång tid efter föreläsningen bär 
med mig en härlig känsla av glädje och engagemang.”  
Deltagare, Vårdstämman Älvsjömässan

”Catherina bjuder på ett bra sätt på sig själv. Det hon 
talar om går rakt in, det är tänkvärda tankar som framförs 
enkelt och engagerat.”  
Deltagare, Kungsbacka

Catherinas temaföreläsningar

Catherina som föreläsare...

Catherina Ronsten



Betydelsefulla möten-föreläsare

Fredrik Alpstedt
För mig rent personligen försöker jag gå in i varje möte som att det kommer bli betydelsefullt. För du 
vet aldrig när det där extra speciella mötet kommer att ske kanske inte heller kommer du vara med-
veten om att ett möte du har varit en del av varit betydelsefullt för den andra parten. Betydelsefulla 
Möten är ett bra sätt att visa för andra att livet enkelt ta andra inriktningar. Det gäller bara att hamna 
i ett möte med en person som lyckas inspirera en tillräckligt.

Magnus Blixt
För mig är ett Betydelsefullt Möte ett möte med mening. Meningen kan uppstå där och då, 
men också komma långt efteråt. Precis som ett litet, litet frö kan bli till en stor solros fungerar 
möten; man kan inte se på fröet innan hur stor blomman kommer att bli. Däremot kan man öka 
chanserna genom att ge det rätt förutsättningar. Jag älskar möten som är eller blir betydelsefulla, 
för mig och för andra.

David Lindqvist 
Det är i möten med andra människor som man som person bäst kan utvecklas. Betydelsefulla 
möten ger en chans att förverkliga drömmar, en möjlighet att utvecklas som människa. Det 
gäller att se varje möte som intressant och en chans av möjliga utmaningar.Tro på dig själv och 
tro på din omgivning! Ställ krav och ha förväntningar på din omgivning, men framförallt tro på dig 
själv! 

Catherina Ronsten
Betydelsefulla Möten är allt. Livet i stort som smått. Människor och hela jorden. Lust och glädje, sorg 
och vrede. Betydelsefulla möten är kärnan till livets existens där vi på köpet får till oss fantastiska 
nya, gamla och nyttiga lärdomar som vi behöver ta till oss, utveckla, fördjupa och förstå. En förelä-
sare jag beundrar och vill lyssna till får gärna ha humor (skratt är nyttigt;-), skapa glädje (pirr i magen) 
och ge inspiration (nytänk ’aha’!!). 

Elisabeth Wahlin
Ett betydelsefullt möte för mig är vägen till något nytt. En person som berör, en situation som ger 
mig perspektiv eller en upplevelse som dröjer sig kvar hos mig och får mig att börja reflektera. Möten 
är en krydda i mitt liv jag inte kan vara utan. En ingrediens som gör att jag utvecklas. Vi möter olika 
personer hela tiden, som gör avtryck i vår vardag. Ibland tar vi emot och ibland är det inte rätt ”tim-
ning”. Men vid de tillfällen vi har öppna sinnen, då kan verkligen allt hända!

Johan Nyström
Betydelsefulla möten är det som ger mig motivation och inspiration, det som gör att jag triggas 
igång och vill sprida vidare för att påverka. Jag vill bidra till skapa en ökad medvetenhet om 
mötens betydelse; att det är en självklarhet för alla, men vi behöver bli bättre på att lyfta och 
inspirera varandra. Allt läggs till i din egen bank av erfarenheter.

Våra moderatorer - erfarna och trygga - till er tjänst
Mats Björud och Anita Lilja Stenholm har båda ledarskap och organisationsutvecklings-bakgrund. Vana att ta plats och som 
moderatorer guida både stora och små konferenser. 

Mats Björud
Ett betydelsefullt möte 
är när jag får eller ger 
inspiration som leder till 
positiv förändring. En bra 
föreläsning har ett tydligt 
budskap, en bra struktur 
och kommunikation med 
publiken.  

Anita Lilja-Stenholm
Lyssnar in det osagda, skapar 
mervärde i dialog, delaktighet, 
respekt, tillit  och närvaro 
och använder all fantasin och 
lyhördheten för att möta och 
överträffa deltagarnas och före-
läsarens förväntningar. Får det 
betydelsefulla mötet att lyfta!
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