”BESTYRELSESARBEJDE
I EN BRYDNINGSTID”

ÅRSMØDE FOR
BESTYRELSER
I SOCIALE TILBUD
25.-26. januar 2019
Hotel Sinatur, Nyborg

PROGRAM
FREDAG, DEN 25. JANUAR 2019
Kl. 14.00:

ANKOMST, REGISTRERING

Kl. 14.15:

VELKOMST
v/ John Anderskou, bestyrelsesformand i LOS

Kl. 14.30:

BESTYRELSESARBEJDE MED RETTIDIG OMHU – OG OMSORG
v/ Jens Moberg, professionel
bestyrelsesformand/næstformand/medlem
Verden er i hastig forandring! Den globale politiske og økonomiske
verdensorden er dramatisk anderledes i dag end for blot 10-15 år
siden. I Danmark er såvel ”den danske model” som vores
velfærdssystem også udfordret og under pres. Dette betyder store
udfordringer for os som samfund, som virksomheder og som
individer. Tider med store udfordringer betyder også tider med store
muligheder for virksomheder og individer, som har mod og kraft til
at tage en førerposition og lede i en turbulent tid.
Vi skal have bedre kontakt og føling med vores kunder. Vi skal
tiltrække og ”fastholde” de rigtige medarbejdere. Vores ledelser skal
være dynamiske, forandringsparate og målrettede. I bestyrelsen skal
vi udfordre, støtte og hjælpe den daglige ledelse til at gøre deres
absolut bedste. Der er behov for rettidig omhu – og omsorg!
Gennem en dialog med jer vil Jens Moberg give jer inspiration og
konkrete ideer og værktøjer til at gøre dette i jeres virksomheder.
Læs mere om Jens Moberg

Kl. 16.00:

BESTYRELSESDILEMMAER
v/ Michael Graatang, direktør, LOS
Gennem dilemmasager med inspiration fra hverdagen i LOSsekretariatet, sættes der fokus på nogle de dilemmaer, man som
bestyrelse for et socialt tilbud skal tage stilling til og måske handle
på.
Der lægges op til aktiv deltagelse via grupper – ”bestyrelser”.

Kl. 19.30:

MIDDAG OG HYGGELIGT SAMVÆR

PROGRAM
Lørdag den 26. januar 2019
Kl. 9.00:

DET SOCIALE OMRÅDE
– HVAD SKER DER, OG HVOR ER VI PÅ VEJ HEN?
v/ Laust Westtoft, sekretariatschef, LOS
Orientering om LOS’ arbejde i det forgangne år samt om de opgaver
og nye indsatsområder, der forventes i det kommende år. Det sociale
område har fået megen medieomtale i de senere år, og hvad har
LOS gjort for at støtte medlemmerne – hvordan kan branchen stå
tættere sammen, og hvad vil LOS gøre for at modstå presset fra
omverden? Hvordan har LOS forsøgt at påvirke kandidaterne frem
mod Folketingsvalget 2019?

Kl. 10.00:

KRISEHÅNDTERING OG SHITSTORMS
v/ Steffen Torvits, professionelt bestyrelsesmedlem, specialist i
strategisk kommunikation og konsulent i bl.a. krisehåndtering.
Hvad er bestyrelsens rolle, når krisen pludselig vælter ind over os?
Det kan være pressen, der står ved hoveddøren med rullende
kameraer og røde mikrofoner og spørger efter den ansvarlige
ledelse. På de sociale medier kan bostedet og medarbejdere blive
angrebet. I dialogen med Socialtilsynet, pårørende eller naboer kan
opstå konflikter. Eller en økonomisk krise kan være på vej.
I krisesituationer har bestyrelsen både ansvar og muligheder. Vi kan
ikke i dette forum diskutere konkrete tilfælde på bosteder. Men
Steffen Torvits vil komme med eksempler fra andre brancher, der
belyser mekanismerne i shitstorms og journalisternes tankegang. Og
dilemmaet mellem at have ret og at få ret i offentligheden.
Hør hvordan bestyrelsen bør og kan reagere ved kriser. Og hvordan
bestyrelsen enkelt opbygger et beredskab og stiller krav til
driftsorganisationen.
Læs mere om Steffen Torvits

Kl. 11.00:

BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING OG DYNAMIKKER I BESTYRELSEN
Paneldebat og dialog med bestyrelsesårsmødets deltagere om
inddragelse af pårørende i bestyrelserne for sociale tilbud og om
betydningen af, at bestyrelsesmedlemmerne har forskellige faglige
kompetencer at byde ind med i bestyrelsesarbejdet. Panelet består
blandt andre af Ib Poulsen, LEV Odense, FU, næstformand, Finn
Gaardskjær, bestyrelsesformand for socialt tilbud.

Kl. 12.00:

TAK FOR I DAG
v/ Søren Brink, bestyrelsesmedlem, LOS

Kl. 12.30:

FROKOST

LOS
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup
Danmark
T: +45 7023 3400
E: los@los.dk
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