
 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och 
praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därtill 
knuten verksamhet. Akademien instiftades år 1811 på initiativ av Karl XIV Johan och 
startade sitt arbete den 28 januari 1813. 

 

Workshop – tisdag 13 september 2022 
 

Vad krävs av oss i det nya möteslandskapet?  
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Kickoff och inspirerande samtal och möten för KSLA:s kommittéer, utskott och 
projektgrupper. 
 
Pandemin har skapat ett delvis nytt sätt att se på möten och vi förväntas nu kunna leda 
och delta i alla typer av mötesformer – fysiska, digitala och hybrida. Vi har fått viktiga 
lärdomar om nya mötesformer, inte minst att det kan vara svårbemästrat. KSLA vill vara 
en självklar och attraktiv mötesplats och arena för den gröna och blå sektorn, därför 
kommer årets upplaga av KSLA-dagen att handla om hur vi kan ta till vara de nya 
mötesteknikerna på bästa sätt! 
 
Fredrik Mattsson, utbildningsföretaget Ordrum, inleder om hur vi ska navigera i det nya 
möteslandskapet. Ordrum har arbetat med metodik för kommunikation i över 20 år. 
Eftermiddagen tar upp aktuella frågor som: 
 

• Det nya möteslandskapet – styrkor och svagheter i de olika mötesformerna 
• Vad krävs av mötesledare? 
• Hur ska vi bete oss som mötesdeltagare om vi deltar fysiskt respektive digitalt? 
• Vilka mötesmetoder kan man ta hjälp av för att skapa interaktivitet och 

dynamik och få folk att komma till tals? 
 
Dagen fortsätter sedan med att Anna Jöborn, vd Mistra, berättar om sina erfarenheter 
kring samarbeten över disciplingränserna. 
 
Varmt välkommen! 
 
Eva Pettersson, Akademisekreterare och vd 
 
Denna aktivitet finansieras med stöd av Stiftelsen A.W. Bergstens fond 

Tid & plats 
Tisdag 13 september kl.  
13–17.30 på KSLA, 
Drottninggatan 95B, 
Stockholm och via Zoom, 
länk mejlas ut dagen före. 
 
Anmälan 
Senast 6 september på 
https://dinkurs.se/80923 
 
Förtäring 
Mötet inleds med lunch  
kl 12 och avslutas med 
middag kl 18. (Anmäls vid 
registreringen.)  
 
Frågor 
Innehåll: 
Sara Österman, 
sara.osterman@ksla.se 
08-54 54 77 06 
 
Övrigt: 
Agneta D Ohlson, 
agneta.ohlson@ksla.se 
08-54 54 77 12 
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Program – 13 september 2022 
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Vad krävs av oss i det nya möteslandskapet?  
 
Moderator: Eva Pettersson*, akademisekreterare och vd 
 
12.00 LUNCH 

12.45 Välkommen  
Jan Fryk*, preses 

12.50 Det nya möteslandskapet – hur navigerar vi i det?  
Fredrik Mattsson, Ordrum 

14.20 PAUS 

14.30 Utmaningar och möjligheter med samarbeten över disciplingränser 
Anna Jöborn, vd Mistra  

15.00 Kaffe med möjlighet till diskussion i respektive kommitté/grupp  

16.00 Reflektioner och egna erfarenheter från dagens föreläsningar  
Mindre arbetsgrupper 

17.00 
 

Återkoppling in pleno och avslutning 
Eva Pettersson* 

17.30 FÖRDRINK i Donatorsfoajén 

18.00 MIDDAG i Oscars Källare 
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