HÖSTTRÄFF 23 nov 2018
Toppföreläsningar för projektproffs!

Det är något med projekt som inte stämmer. Vi kan allt oftare läsa i tidningar och höra i offentliga debatter att
projekt inte fungerar, eller att de fungerar dåligt, för många av dagens utmaningar. ”Det här är alldeles för viktigt
för att drivas som projekt” säger en kommunal utvecklingschef i en intervju om deras hållbarhetsarbete. ”Inga fler
projekt! Det som behövs nu är uthålliga åtaganden, långsiktighet och genomtänkta strukturer” skriver en
journalist i en artikel om satsningar på stadsutveckling. Integrationsfrågan har också uppmärksammats som svår
att hantera genom projekt.
En politiker frågar kritiskt om alla de projektpengar som ”regnar” över utanförskapsområdena egentligen gör
någon nytta för människorna som bor där; pengarna verkar snara föda ett hungrigt ”projektmaskineri”.

INSPIRATÖRERNA
Anette Hallin och Tina Karrbom Gustavsson är båda

forskare och lärare i projekt och temporära organisationer; Anette som
docent i företagsekonomi på Mälardalens högskola och Tina som
docent i projektkommunikation på KTH. De leder också
forskningsprojekt – Anette om digitalisering och Tina om upphandling
och samverkan – och anlitas ofta som talare och inspiratörer i olika
sammanhang. Båda reflekterar också löpande om projekt i bloggar;
Anette i PMI Chapter Swedens blogg och Tina i Samhällbyggarbloggen.
Tillsammans har de skrivit ”Projektledning” – en grundläggande lärobok i
projektledning som används på många högskolor, universitet och andra
utbildningar runt om i landet. I boken, som kommer ut i sin tredje
upplaga 2019, beskriver hur projektledning kan situationsanpassas
beroende på om det är ”målsökande” eller ”målstyrt”.
I sitt föredrag svarar Anette och Tina på frågan om projektet håller på att
dö genom att beskriva hur projekt följer olika, ibland konkurrerande,
logiker. Föredraget belyser även vilka utmaningar som dagens
projektledare står inför.

Anmälan

Program 23 nov

ENSKILD PERSON

TIDER

1500 :- per träff.

08.00

Frukostbuffé

08.30

Del 1

10.00

Kaffepaus

10.30

Del 2

12.00

Mingellunch

R ABAT TER AT PAKETPRIS
5 biljetter till vårträffen och till höstträffen, totalt 10 biljetter.
Pris 9.900:Är ni fler i verksamheten som är intresserade?
Maila info@projektnaring.se för en separat offert.
Varför inte göra som många andra,
låt Projektnäring inspirera hela
Projektkontoret eller ert interna
projektledarnätverk?

PL ATS
Stockholm Waterfront Congress Centre.

