
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



Spännande möten - spännande människor
Varje gång vi möter någon har vi chansen att göra ett 
avtryck hos den personen. Är vi närvarande i mötet 
finns det stora möjligheter att mötet blir betydelsefullt 
både för dig själv och för den du möter. Det är något 
jag tror på och försöker leva efter varje dag i alla möten 
jag deltar i.

Jag är säljledaren inom dagligvaruhandeln som upp-
täckte att människor och möten är så spännande att jag 
sadlade om till beteendevetare. Sedan tidigare hade jag 
ett brinnande intresse för ledarskap, personlig utveck-
ling och framför allt att hjälpa andra att utvecklas. Min 
passion för detta kommer väl till pass i min profession 
som chef för tre LSS-boenden, där fokus ligger på kva-
litetsutveckling, nära ledarskap och förbättringsarbete 
enligt Lean filosofin. 

Jag är väl rustad att möta mina dagliga utmaningar ge-
nom de erfarenheter jag skaffat mig genom mitt tidiga-
re yrkesliv samt även genom mångårigt ledarskap inom 
idrottsrörelsen.  Utöver de praktiska erfarenheterna har 
jag även teoretiska erfarenheter från min beteendeve-
tenskapliga utbildning på Mälardalens högskola där jag 
tog en fil.kand i Sociologi som är spetsad med bland 
annat kurser inom psykologi och samtalsmetodik.

Att dela med sig av sina kunskaper är en självklarhet 
för mig. Därför har jag tidigare utbildat personal inom 
handeln och vård och omsorg inom bemötande.
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Förbättringsarbeten med mötet i fokus 

Ett förbättringsarbete utan att de som deltar i arbetet 
känner sig betydelsefulla är dömt att misslyckas. 
Hur många gånger har vi inte hört att arbetet 
förändras med en ny chef? För mig är det viktigt att 
drivkraften kommer från de som arbetar där föränd-
ringen ska ske. Jag delar med mig av mina erfaren-
heter kring förbättringsarbete med fokus på betydel-
sefulla möten, coachande förhållningssätt och vikten 
att skapa en filosofi som välkomnar förbättringar. 

Med en fot på väg ut genom dörren 
I arbetet med människor är det ofta så att vi önskar 
att vi hade lite mer tid. Att vara hemma hos något 
och veta att du snart behöver gå. Att befinna sig till 
100 procent i ett sådant möte är bland det svåraste 
som finns. Föreläsningen Med en fot på väg ut 
genom dörren riktar sig till dem som arbetar med 
människor främst inom funktionshinderområdet 
men även inom branscher där bemötandet är en av 
de viktigaste nycklarna till framgång.

Fredriks temaföreläsningar

”Ett brinnande  
intresse för ledar-
skap, personlig 
utveckling och att 
hjälpa andra att 
utvecklas”   

Fredrik Alpstedt”
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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!


