
 

 

  

 

 

 

 

  
Invitation til bestyrelses- og lederkonference: 
 
Tillid og meningsskabelse i et ledelsesperspektiv 
 

Fredag den 29. november 2019 kl. 10:00 – 15:30 på Børsen i København 

 

Tillid og mening er nødvendige forudsætninger for en moderne organisations udvikling og medarbejdernes trivsel. Men 

hvordan fremmer bestyrelse og leder tillid og meningsskabelsen i en selvejende organisation? Dét er temaet for 

konferencen den 29. november. 

Program 
10.00 - 10.30:  Morgenbrød og kaffe 

10.30 - 10.40:  Velkomst ved Selveje Danmark 

10.40 - 11.20:  Meningsskabelse, organisering og ledelse 

Oplæg v/Sverri Hammer, lektor på DTU i ledelse og forfatter til bogen Meningsskabelse, organisering og ledelse 

Sverri giver et indblik i Karl Weicks ledelsesunivers og udfolder, hvilken betydning mening har for medarbejdere som 

bestyrelse og ledere. Ved hjælp af Wulffmorgenthaler, Rasmus Klump og Steen & Stoffer vil Sverri fortælle, hvorfor den 

konventionelle viden om ledelse skal vendes på hovedet for at give mening. 

11.20 - 11.40:  Hvad betyder meningsskabelse for arbejdet i Kirkens Korshær? v/Helle Christiansen, Korshærschef 

11.40 - 12.15:  Dialog med deltagerne om refleksioner og erfaringer 

12.15 - 12.45:  Frokost 

12.45 - 13.45:  Ledelse gennem tillid 

Oplæg v/Steen Vallentin, ph.d., lektor på Dep. of Management, Society and Communication, CBS og forfatter 

Steen sætter fokus på tillidens betydning for ledelse og leder-medarbejder-relationer i moderne organisationer. Han 

kommer blandt andet ind på vigtigheden af at skabe en fælles forståelse af, hvad tillid er, og hvordan tillid er forbundet 

med social kapital og de gensidige relationer mellem de enkelte mennesker i organisationen. 

13.45 - 14.00: Pause  

14.00 - 14.20: Hvordan arbejder OK-Fonden med tillid? Og hvilken betydning har tillid for bestyrelsens og ledelsens 

tilgang? v/Paul Erik Weidemann, formand for OK-Fondens bestyrelse. 

14.20 - 14.50: Dialog med deltagerne om refleksioner og erfaringer 

14.50 - 15.30: Afrunding. Chips og vin. 



 

 

Om oplægsholderne: 

Sverri Hammer 

Sverri er en af landets førende Weick-kendere, lektor på DTU og tidligere underviser på CBS. Sverri har blandt andet 

skrevet bestselleren Meningsskabelse, organisering og ledelse – en introduktion til Weicks univers sammen med James 

Høpner (2. udgave udkom juni 2019). 

Helle Christiansen 

Helle har været chef for Kirkens Korshær siden 2011. Hun er i sit arbejde inspireret af Karl Weick og hans tanker om 

meningsskabelse. Helle er desuden formand for bestyrelsen for Sankt Lukas Stiftelsen og udpeget medlem af Rådet for 

Socialt Udsatte. 

Steen Vallentin 

Steen er PhD, lektor på Department of Management, Society and Communication, CBS og forfatter til flere bøger og 

artikler om tillidsbaseret ledelse, herunder Tillid, magt og offentlige ledelsesreformer (Akademisk Forlag, 2017). 

Paul Erik Weidemann 

Paul Erik er bestyrelsesformand for OK-Fonden, hvor han har været administrerende direktør siden 2007. Fonden er 

vokset betydeligt i omfang og arbejdsområder de senere år. Væksten har betydet, at Paul Erik i højere grad må lede 

organisationen gennem tillid frem for styring. Et eksempel på den tillidsbaserede tilgang er sloganet: ”Vi går i flok. Ikke i 

takt…”. Et slogan som medarbejdere og ledelse har udviklet i fællesskab. 

 

Praktisk 

Målgruppe: Bestyrelsesmedlemmer, ledere og mellemledere i Selveje Danmarks medlemsorganisationer 

Dato, tid og sted: Fredag den 29. november, kl. 10:00-15:30 på Børsen, Slotholmsgade 1-3, København 

Tilmelding: Kontakt Kåre Skarsholm på ksk@selveje.dk. Bemærk at der kun 50 pladser til rådighed. 

Tilmeldingsfrist: Tilmelding sker efter først til mølle. Sidste frist for tilmelding er dog fredag den 22. november.  

Afmeldingsfrist: Tirsdag den 26. november 

No show-gebyr: 500 kr. 

Pris: Gratis for medlemmer af Selveje Danmark 

OBS: Der er kun 50 pladser til rådighed. Tilmelding sker efter princippet om først til mølle. 

mailto:ksk@selveje.dk

