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nätverksträff
10 december
Som jag aviserat i tidigare Nätverksbrev är det som 
vanligt en Nätverksträff i år. Traditionsenligt blir det 
den andra tisdagen i december –  alltså den 10 decem-
ber. Avsätt dagen för spännande miniseminarier och  
andra aktiviteter! Avsätt kvällen för mat och dryck  
och nätverkande!

tid och plats
Vi samlas på Piperska Muren i Stockholm. Piperska 
Muren är ett anrikt ordenshus. Det ligger centralt på 
Kungsholmen mittemot Rådhuset, endast 10 minuters 
gångväg från Arlanda Express och Stockholms Central 
och några minuter från buss (nr: 3, 40, 52 och 62) och 
tunnelbana (blå linje). 

Adressen är Scheelegatan 14, 112 28 Stockholm,  
tfn: 08-545 538 30. Läs mer på: www.piperskamuren.se 
Vi börjar med samling och morgonkaffe tisdag den 10 
december kl. 09:00. Program är schemalagt fram till 
kl. 19 på kvällen. Efter det kopplar vi av med mat och 
dryck och nätverkande.

program
Efter morgonkaffet börjar vi kl. 09:30. Programmet 
pågår till kvällen med avbrott för kaffe och lunch. Alla 
detaljer i programmet är inte klara, men bl.a. detta är 
planerat:

• Kjell Snickars kommer som vanligt och ”värmer upp  
   oss” med olika övningar.
• Mikael Mattsson presenterar sin nya bok Management  
   by Movement.
• Per-Åke Sundholm och Elisabeth Flodin om neuro- 
   science och THE.
 – Hur stödjer hjärnforskningen THE?
 – Hur leder jag och hur kan min hjärna påverkas?
• Pär Larshans presenterar hur ”samhällsutmaningar  
   kan omvandlas till affärsmöjligheter”.
• Ailish Schutz var här i somras med Green Zone Culture  
   Group och gjorde några fantastiska och mycket upp- 
   skattade presentationer för oss, inte minst om Sound  
   Healing. Jag har bett Ailish komma till nätverksträf- 
   fen! Vad hon exakt kommer att göra bestämmer hon  
   själv, men jag har gett henne ca tre timmar i efter- 
   middagsprogrammet.

Vi har förstås också en hel del annat att tala om: kom-
mande evenemang, revideringar av material m.m.  
Låt oss göra det!

anmälan
Jag behöver din anmälan senast den 10 november; det 
gäller bl.a. att definitivt boka lokal. Din anmälan skickar 
du till mig, leif.cervin@thesweden.se. Mer information 
skickar jag till dem som anmält sig när vi närmar oss 
den 10 december. Som vanligt är det självkostnadspris 
som gäller. Det kommer att kosta 2 400 kr plus moms 
och då ingår för- och eftermiddagskaffe samt lunch och 
kvällens buffé med drycker.

Vi ses!
Hälsningar,

Leif Cervin
Mobil: 070-491 76 51, hem: 08-651 03 96.

	  


