
Nätverkets fokus är att stärka och utveckla kvinnliga ledare inom svensk krisberedskap. 
Genom att etablera inflytelserika kontakter och partnerskap vill vi stötta kvinnor som redan är 
ledare så att de får kraft att fortsätta, och inspirera kvinnor att ta steg framåt i karriären. Nu 
arrangeras första karriärboosten den 1 december 2015 i Stockholm. Träffen är kostnadsfri och 
vi bjuder på lunch. 

Plats: Någonstans i Stockholm beroende på hur många vi blir.
anmälan: Senast 20 november 2015 till cecilia.uneram@svbf.se. Ange om du har särskilda kostönskemål och om du vill följa 
med på efterföljande restaurangbesök.

MEDVERKANDE

boost#1

Helena Lindberg, 
Generaldirektör MSB

Lise-Lotte Oldenmark, 
HR-direktör 
AcadeMedia

Ida Texell, 
Förbundsdirektör 
Brandkåren Attunda

Cecilia Uneram, 
Verksamhets utvecklare 
Brandskydds föreningen

Elisabeth Samuelsson, 
Biträdande operativ 
chef, Uppsala 
Brandförsvar

PROGRAM
12.00   Gemensam lunch och mingel
13.00    Vi i rummet – presentation av oss – speeddating. 

Du behövs! Ida Texell beskriver nuläge och Magmas 
målbild.

13.45  Om framgång och motgång samt vikten av att 
möta sig själv – Lise-Lotte Oldenmark, HR-direktör 
på AcadeMedia och årets ledarutvecklare enligt 
tidningen Chef.

14.45 Fika
15.00  »Hur har vår resa sett ut?« Ida, Cecilia och Elisabeth 

samtalar och delar med sig av erfarenheter. 
Tillsammans reflekterar vi över »Framtidens ledare – 
vilka är dom?«

16.00  Utsikt från toppen. Helena Lindberg, generaldirektör 
på MSB berättar om sin roll som chef och ledare.

16.30  Innovationsjam – hur kan Magma göra dig starkare? 
Vad behöver du i framtiden? Hur kan du stärka 
andra?

17.00  Avslutning och mingel 
För er som stannar över kvällen fortsätter minglet. Blir 
du kvar och tänker stanna i Stockholm så går vi ut och 
äter gemensamt. Låt oss veta så kan vi boka bord.

DET HÄR GÖR MAGMA
• Vi kopplar ihop kvinnliga ledare med utvecklande 

möjligheter.
• Vi synliggör och stärker kvinnliga ledare i sina roller. Vi gör 

varandra bra.
• Vi får kvinnliga ledare att ta nya kliv och tillsammans 

utvecklar vi svensk räddningstjänst.
• Vi tror på att godhet föder godhet.

• Vi fokuserar på att göra skillnad på riktigt så att svensk 
räddningstjänst blir mer inkluderande, effektiv och bättre 
på att möta framtidens krav och samhällets förväntningar.

• Vi lyfter fram kvinnors namn så att ingen mer ska kunna 
säga »jamen, det finns ju inga kvinnor« när höga poster 
tillsätts.

Varmt välkomna till en energifylld eftermiddag!

Välkomna till


