
 

Trelleborgs Företagarklubb presenterar: 

 

 

Personligt ledarskap 
Oavsett om du arbetar som egen företagare eller anställd är du alltid verkställande direktör i det 
företag som är du. I denna position tar du dagligen beslut och utför handlingar som påverkar hur du 
utvecklar och förvaltar dig själv. 
Har du någonsin ställt dig frågorna: ”Hur tar jag mina beslut?” ”Hur utvecklar och förvaltar jag 
egentligen mitt eget personliga ledarskap?” 
Personligt ledarskap handlar om att du tar aktiva beslut, tar ansvar för dina handlingar och därmed 
påverkar resultatet av hur verkligheten kommer att se ut. Grunden för ett bra personligt ledarskap 
handlar om att ha vältränade personliga egenskaper för att kunna möta livets möjligheter och 
utmaningar. Många gånger fokuserar ledarskapsutbildningar på att leda andra människor men 
egentligen börjar det med mig själv. Först när jag är bra på att leda mig själv blir jag bra på att leda 
andra. 

Tips och verktyg för starkare personligt ledarskap 
Genom berättelser med igenkänning och aha-upplevelser delar Torkild Sköld med sig av tips och 
verktyg för att bygga ett bättre personligt ledarskap – en uppgift som inte går att outsourca. 
Torkilds föreläsningar får dig att tänka till och skratta för att kunna se verkligheten med nya ögon. 
Med stort engagemang och passion ger han dig konkreta exempel att tillämpa på dig själv för att 
stärka ditt personliga ledarskap – effektivt, enkelt och mycket givande. 
Efter Torkilds föreläsning har du fått massor av inspiration, skratt och tårar samt konkreta och 
effektiva verktyg för att komma vidare på egen hand. 

Om också du vill uppleva Torkild Sköld och hans föreläsning om Personligt ledarskap så missa inte 

Trelleborgs Företagarklubbs evenemang tisdagen den 19 maj i Malmrossalen. För dig som är TFK-

medlem  kostar det endast 100 kr och i biljetten ingår då även en lättare kvällsvickning med lättöl 

eller mineralvatten. Vi öppnar dörrarna kl.18.00, Torkilds föreläsning startar kl.19.00.  

 

För dig som vill läsa mer om Torkild Sköld så titta in på: http://www.torkildskold.se/  

 

 

Varmt välkomna hälsar styrelsen i TFK! 

http://www.torkildskold.se/

