
 

 

 

 

 

 

Velkommen til lederworkshop! 

 

Det er en klar sammenheng mellom hvor godt en organisasjon fungerer og presterer og dets 

ledere /tillitsvalgte forståelse av sammenhengen man leder i og under, samt sin rolle. Luftsportstyret 

vedtok i 2018 å investere i to e-moduler med temaene «Organisasjonsforståelse» og 

«Rolleforståelse», som har til hensikt å gi alle tillitsvalgte en god «grunnrist» å stå på og fungere ut ifra 

i sitt verv. Undertegnede ble leid inn for å få dette på plass, så nå er prosjektet inn i siste fase og jeg 

holder denne våren workshops for seksjonstyrene og på sentrale klubbsamlinger. I denne bolken 

har jeg på meg «konsulenthatten» og skal lose dere gjennom en forhåpentligvis lærerik og interaktiv 

økt. 

Et kurs tar ca 30 min å gjennomføre og du trenger ikke noe annet enn en telefon, PC eller nettbrett 

+ internett. Det er viktig at du tar deg tid til å gå gjennom hele modulen da kunnskapen du tilegner 

deg her vil være en forutsetning for å kunne bidra i lederworkshopen. 

Når du er ferdig med kursene, så sender du diplomene som et bevis på at du har gjennomført 

modulene og dermed er klar for workshop til meg (da har jeg en oversikt over hvor mange av dere 

som har tatt kurset) å epost :-) 

Trykk her for å se kursguiden om hvordan du kommer i gang i MinIdrett (husk å trykke på kurset 

«Rolleforståelse» / «Organisasjonsforståelse» -klubbnivå-). Bare ta kontakt om det skulle være noe 

«bugs» eller problemer underveis. 

Lykke til og takk for at du velger å heve kompetansen din for klubben og sporten din i Norges 

Luftsportforbund – jeg ser frem til å ha en utviklende og lærerik stund med deg/dere! 

 

 

Vennlig hilsen/Best regards  

Rebecca Hansen,  

__________________________________________  

Teamkonsulent & lederutvikler 

VMConsulting AS 

epost: rebecca@vmconsulting.no 

Mobil: +47 93 85 45 59 

https://drive.google.com/file/d/1FbeBpmeBcoDfywI3X1bVNj6lcpr2LAlq/view

