
  

 

Anmälan till Banbrytande Ledarskap 
 Programmet Banbrytande Ledarskap innehåller både arbete under tre moduler samt utvalda uppgifter av verksamhetsutvecklande karaktär att genomföra mellan modulerna. Du behöver, under tid som du bestämmer, kunna sätta av ca 2 dagar totalt för utvecklingsarbetet mellan modulerna.  De tre modulerna i programmet genomförs under följande datum: 

• 8 – 10 februari, 2017 
• 20 – 22 mars 
• 10 – 12 maj  Varje modul startar kl 17.00 den första dagen och avslutas kl 17.00 den tredje dagen. Räkna med att du behöver vara helt koncentrerad på programmet under dessa dagar.  

Plats Vi håller till på Hillesgården (se www.hillesgarden.se). Hillesgården är beläget mellan Klippan och Ängelholm i nordvästra Skåne.  
Investering Kostnaden för programmet är 38 000 kr, exkl moms. Fakturering för programmet sker samlat 10 dagar innan första dagen i programmet.   Kostnad för kost och logi på Hillesgården (2 095 kr, exkl. moms per modul) tillkommer och betalas på plats. Eventuell avbokning av kost och logi behöver ske senast 1 vecka innan respektive moduls första dag – i annat fall utgår 50% av avtalat pris. Eventuell avbokning görs direkt av dig som deltagare till karin@hillesgarden.se.  
Mer information och frågor om programmet – kontakta gärna Fredrik Lidman, 070-378 12 91, fredrik@framship.com Monika Neukirchen, 073-398 24 55, monika@neucon.se 
 

Mer information och frågor om Hillesgården – kontakta gärna Karin Håkansson, 0435-215 30, karin@hillesgarden.se 



  

 

 OBS! Skicka in anmälan senast 16 december 2016. Personuppgifter, vg texta 
NAMN  VERKSAMHET  ORGANISATIONSNR  POSTADRESS  TELEFON ARBETE  E-POST  TITEL/BEFATTNING  FÖDELSEDATUM   (ÅÅ/MM/DD)  
 

Min anmälan till programmet innebär följande: 

Aktivt deltagande Jag anmäler mig till programmet, har bokat in modulerna i min kalender så att jag kan närvara vid samtliga tillfällen samt kommer att vara villig att dela med mig kring mina utmaningar och erfarenheter. 
Avbokning Om avbokning av Banbrytande Ledarskap sker senare än 10 kalenderdagar innan startdagen för första workshopen kommer Stiftelsen Hillesgårdsakademin att debitera hela kostnaden för samtliga tre tillfällen, dvs 38 000 kr exkl. moms. 
Resor och logi Kostnader för resor och logi bekostas av deltagarens organisation. Hillesgården bokar automatiskt logi för deltagare då utvecklingsprogrammet sker på Hillesgården. Deltagare ansvarar själv för avbokning enligt Hillesgårdens regler, samt för eventuella kostnader vid avbokning.    ORT OCH DATUM    UNDERSKRIFT   NAMNFÖRTYDLIGANDE Denna anmälan mailas inskannad senast 16 december 2016 till karin@hillesgarden.se. Alternativt skickas till Stiftelsen Hillesgårdsakademin, Att: Karin Håkansson, 4452, 264 94 Klippan. 
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