Jag är så trött på farsan!
Hur ska jag få honom att låta mig ta över gården?
Så kanske en del tänker funderar Henrik Karlsson från Kil som
deltar i mentorprogram Hållbara Ledare 2018-2019. Nu är det ju
inte så för honom. Familjen är mitt uppe i ett ägarskifte och man
pratar med varandra om allt från ekonomi till de mjukare frågorna
om vad var och en vill framåt. Men för att komma vidare med
de viktiga frågorna om vilka roller man ska ha sen när det är
skiftat, vem blir jag när jag lämnar över företaget i andra händer,
Axel Olov och Henrik Karlsson, Kil Värmland
eller övertar någon annans livsverk så insåg båda två att man
behövde hjälp utifrån. Att dessutom träffa andra i liknande situation under trevliga former och få
input till sina egna beslut och funderingar är både roligt och nyttigt. Därför kommer Henrik och Axel
Olov att delta i det kostnadsfria mentorprogrammet som startar den 3 oktober 2019.
Henrik läste om programmet på Jordbruksverkets hemsida och kontaktade ansvarig för programmet i
regionen som är Värmland, Halland och Västra Götaland. Nu deltar Henrik i programmet och tror att
fler behöver detta och kan vara intresserade av att veta mer. Därför bjuder vi in dig och andra som
vill komma vidare till handling i utveckling och ägarskifte!

Vi träffas på Sörby Gård, i Kil den 2 maj 2019 kl. 15.00 - ca 17.00.
Vi bjuder på fika. Läs mer i bifogad folder kring hur upplägget av programmet ser ut.
Anmälan senast 25 april till mentor@utsiktaffarsutveckling.se
Vid frågor hör av er per mail till mentor@utsiktaffarsutveckling.se eller telefon
Erika Ekesbo Andrén, Ansvarig Mentor Hållbara Ledare 070-314 3189
Henrik Karlsson, Sörby Gård 073-061 2517

Varmt Välkomna till en informationsträff kring programmet!
Axel Olov, Henrik och Erika
UTSIKT affärsutveckling AB har fått i uppdrag av Jordbruksverket att driva mentorprogram som sträcker sig över
12 månader och som har fokus på ägarskiftesfrågor. Vi erbjuder även plats i det ordinarie mentorprogrammet
som stöttar i utvecklingen till ett livskraftigt och hållbart företagande. Programmen pågår 2017-2020. Vi
samarbetar med andra företag och organisationer som tillsammans besitter kunskapen som behövs för att få
klarhet i frågorna kring ett generations – eller ägarskifte. Vi har arbetat med utvecklingsprogram och
mentorprogram till gröna näringarna i över 20 år och matchat drygt 160 mentorspar.
Att delta i programmet är kostnadsfritt (enbart en deposition behöver läggas ut) då det är finansierat av
Jordbruksverket via Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

http://utsiktaffarsutveckling.se/coachning-hallbart-ledarskap/

