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Postadress Besöksadress Telefon Telefax E –post, Internet 

MHS H 

Box 516 

301 80  HALMSTAD 

 035-266 20 00 vx 

 

 

035-266 28 09 

 

 

exp-mhs-h@ 

mil.se@mil.se 

www.forsvarsmakten.se/m

hsh  

 

 

 

Sändlista   

Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning 

   
Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning 

FMLOPE, Projektledare Sophie Fredén, 0706-

752419, sophie.freden@mil.se 

FMLOPE, Mj Tohmas Ax, 0708-594901, 

tohmas.ax@mil.se 

 

  

 

Inbjudan till FMLOPE Nätverksmöte för ledande, lärande 

och organiserande den 5-6 mars 2014 
    

 Svar senast: 

2014-02-14 

 

Bakgrund och syfte 

Det årliga nätverksmötet syftar till att de som arbetar med och/eller är intresserade av 

utveckling inom områdena ledande, lärande och organiserande vid Försvarmaktens 

förband/skolor/centra ska kunna utvecklas i sin profession genom att: 

 utbyta erfarenheter och diskutera aktuella framtidsfrågor inom områdena 

 kunna blicka framåt och få idéer om hur den egna verksamheten kan utvecklas 

 träffas och utveckla nätverk 

 

 

Mål 

Efter mötet ska: 

- FM LOPE ha förslag på konkreta utvecklingsområden kopplat till områdena ledande, 

lärande och organiserande. 

- varje deltagare ha utvecklat egna frågeställningar kring utvecklingsarbete inom 

områdena ledande, lärande och organiserande för vidare diskussion och eventuella 

utvecklingsarbeten på sin arbetsplats. 

 

Upplägg i stort 

 

Nätverksmötet är uppdelat på en gemensam del med och del med en mängd valbara Work-

Shops som kombineras ihop utifrån egen intresseinriktning.  

 

mailto:sophie.freden@mil.se
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För att möjliggöra att årets Nätverksmöte skall kunna utgå från mötets behov inbjuder 

FMLOPE till inkommande med lämpliga ämnen för Work-Shops.  

 

Har du gått och funderat på något som har med områdena ledande, lärande och organiserande 

att göra, och ser fram emot att diskutera, få nya perspektiv, öka din kunskapsbas eller stöta 

och blöta med andra som brinner för frågan? Vi välkomnar då dig att initiera en egen Work-

Shop inom ramen för mötet. Du öppnar då Work-Shopen med en kort introduktion och vid 

behov modererar diskussionen. Ett annat alternativ är att föreslå ett område som du är nyfiken 

på, och vill lära dig mera kring. 

 

För att FMLOPE skall kunna sätta ihop ett rikt utbud av intressanta Work-Shops vill vi att du 

tillsammans med din anmälan på bilaga 1 skickar in rubriken och några korta förklarande 

meningar på den Work-Shop du skulle vilja ha på årets Nätverksmsöte. 

 

Nätverksmötet är disponerat enligt följande stomme 

 

Onsdag 0900-1000 Registrering med kaffe 

5 Mars  1000-1200 Förmiddagspass med föreläsning 

  1200-1300 Lunch  

  1300-1730 Föreläsning, fördjupning & info om projekt och FM-forskning 

  1730-1900 Egen tid för träning, fortsatta samtal etc.  

  1900-2100 Gemensam middag 

 

Torsdag 0800-0815 Uppstart dag 2  

6 Mars  0815-1200 Work-Shops 

1200-1315 Lunch 

1315-1415 Work-Shops 

1415-1500 Vi knyter ihop säcken 

 

Tid 

Mötet genomförs 2014-03-05--06. Mötet börjar kl 1000 och avslutas kl 1500. Registrering 

sker från kl 0900. Följ skyltning. 

Onsdagen den 5 mars planeras arbetstid till kl 1900. Därefter genomförs en gemensam 

middag. 

 

Plats 

Mötet genomförs vid Militärhögskolan Halmstad, Byggnad 12 (se bilaga 2) 

 

Utrustning 

Personal som normalt bär uniform i tjänsten bär uniform. 

 

Boende 

Boende i enkelrum med ARA-standard  i Kadettbyn. Detta är förbokat genom FMLOPE 

försorg och skall ej bokas i PRIO, utan nyttjande av boende skall anges i bilaga 1. 

 

Kostnader 
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FMLOPE står för konferenslokaler, logi, fika samt middag onsdag kväll för deltagare 

tillhörande FM. Förband/skola/centrum står för respektive deltagares resekostnader. Övriga 

inbjudna myndigheter står för samtliga egna kostnader.  

 

Deltagare och anmälan 

Mötet riktar sig till den eller de som arbetar med och/eller är intresserade av utveckling inom 

områdena ledande, lärande och organiserande vid Försvarsmaktens förband/skolor/centra. 

 

Respektive förband/skola/centra kan vara representerade med maximalt 3 deltagare. Vid stort 

intresse kommer FMLOPE att, i samverkan med berörda förband, verka för att samtliga 

förband/skolor/centra kan vara representerade. 

 

Anmälan om deltagande sker till helene.willix@mil.se på bifogad anmälningsblankett enligt 

bilaga 1, senast 2014-02-14. Titel/grad, namn, förband/skola/centra, telefonnummer, 

mailadress, FM-id, förslag på Work-Shop, boende samt behov av specialkost ska framgå i 

anmälan. Ange i ärendemening: Nätverksmöte 2014. 

 

Detaljprogram för dagarna kommer att skickas till anmälda deltagare via mail senast under 

vecka 09. 

 

 

 

Varmt välkomna till FMLOPE Nätverksmöte 2014! 

 

 

Per-Olov Andersson 

C FMLOPE 

 

Sändlista 

HKV 

LG, I 19, K 3, P 4, P 7, A 9, Lv 6, Ing 2, LedR, TrängR, 

1. ubflj, 3. sjöstriflj, 4. sjöstriflj, Amf 1, MarinB, 

F 7, F 17, F 21, Hkpflj, 

FMLOG, FMTM, SOG, 

MHS K, MHS H, MSS, SSS, LSS, HvSS, FMTS, SWEDEC, SkyddC, FMUndSäkC, 

FM HRC, FömedC 

 

Med inbjudan  

FHS 

MSB (avsett för Niclas Karlsson, Övningssektionen)  

RPS (avsett för Rickard Winnerby) 

Polismyndigheten i Stockholm län (avsett för Marika Lund, Utvecklings och Utbildningsenheten) 

Högskolan i Halmstad (avsett för Pia Ulvenblad, SET och Gerry Andersson, ESS) 

 

Inom MHS H som ori 

C MHS H 

mailto:helene.willix@mil.se
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SC 

C UTBE 

C ORE 

 

 

 


