
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

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



 
Intresserad av en Betydelsefulla 
möten föreläsning? 
Kontakta oss! 

Betydelsefulla möten 
Urval från Davids föreläsningar

Be all you can be!
David ger en inspirationsföreläsning som är hämtad 
från den egna boken Ledarskapets Kärna, en självbio-
grafisk ledarskapsbok för 2000-talet. I vissa delar en 
kontroversiell bok med Davids tankar om vad han tror 
behövs för att upprätthålla ett fungerar i ledarskapet. 

När du möter David är du oberoende av ålder, kön 
eller bakgrund garanterad en energiinjektion med ett 
tydligt budskap! Be all u can be! Tro på dig själv och 
tro på din omgivning! Ställ krav och ha förväntningar 
på din omgivning, men det handlar också lika mycket 
att ska förutsättningar för att klara av krav och förvänt-
ningar.

 För att göra egen statusincheckning som ett ingångs-
värde säger David följande: ”Med snart tio årsarbetslivs 
erfarenhet av arbete i ledande befattning i privata och 
kommunal organisationer trots ett födelsetal från -79, 
som nominerad till Konungens pris Kompassrosen för 
ungt ledarskap. Har det nu blivit dags att på ett frikos-
tigt och humoristisk sätt, med en allvarlig underton, 
dela med sig av de erfarenheter och kunskaper jag fått 
under de många år då jag jobbat som chef i offentlig 
sektor. Det finns ALLTID nån som har det värre! När 
du är helt slut så finns det alltid 60% kvar att ge eller 
som Tom Petty hade Sagt... ”I’ll won’t back down and 
I’ll stand my ground!”

Ledarskapets kärna 
En föreläsning baserad på Davids 
självbiografiska ledarskapsbok. En 
föreläsning för inspiration som syftar 
till att gripa tag, ruska om och ge 
en rad praktiska verktyg. Kör ni 
med onsdags- eller evidensbaserad 
pedagogik, är du under utveckling 
eller i avveckling? Kraften i att arbeta 
medvetet med sturktur och kultur. 
Det är några av alla de ämnen som David pratar 
om. Davids mål är att du, oavsett position, ska lämna 
föreläsningen med en starkare tilltro till dig själv och 
din omgivning. Att våga är att vinna! Be all you can be! 

Implementeringsteori 
Tankar om arbetslivet och organisationer, hur driver du 
bäst förbättringsarbete i en organisation. Vad är viktigt 
att tänka på. Föreläsningen baseras på tio års arbetslivs-
erfarenhet i ledande befattning - i både motgång och 
medgång. Här får du som chef och ledare en chans 
att hämta kraft och energi för att sen kunna återvända 
med nya krafter till den organisation där just du befin-
ner dig! 
 
Teambuilding 
En” må bra” stund där din kreativitet och dina spon-
tana sidor får ta sitt uttryck. En aktiv och deltagande 
föreläsning som syftar till att stärka dig och den grupp 
du tillhör mot ett tightare team. David delar generöst 
med sig av hans tankar om en grupps form och funk-
tion. Vad är bra, vad är dåligt? Vad är användbart, vad 
är inte? Gör din egen bedömning. Välkommen till en 
föreläsning där du själv blir den betydelsefulla i mötet 
och din omgivning. Att våga är att vinna! 

DAVID LINDQVIST
David som föreläsare 
”Smart och kvicktänkt” 
”Rapp i käften, som att lyssna på en ståuppkomiker” 
”Underhållande, men med en allvarlig underton”
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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!

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, delaktig-
het, 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!


