
Landshövding Ylva Törn vid mötet 
med Minerva

Marianne Lundberg Stiftelsen  
Minerva och Elin Alsiok Stolthets-
byrån

Stiftelsen Minerva besökte 
landshövdingen
Den 20 februari besökte Stiftelsen Minerva Dalarnas 
nya landshövding. Besöket var främst att önska Ylva 
Törn välkommen till länet. Minervas ordförande  
Marianne Lundberg och Minervas processledare  
Kristina Nasenius berättade om Minervas utvecklings- 
och tillväxtarbete. Landshövdingen visade stort intresse 
för Minervas Mentorprogram som riktar sig till chefer 
och ledare. Historiskt har mentorprogrammet också va-
rit mycket värdefullt för människor utanför arbetsmark-
naden, där resultaten varit mycket goda. Ca 99% har 
hittat ett arbete inom sitt yrkesområde. Minerva berät-
tade också om det internationella samarbetet i EU som 
pågått sedan 1994 med 20 av EU:s 28 medlemsländer.

Commercial Breakfast  
i Borlänge
Den 29 januari genomfördes ett intressant 
frukostmöte på Galaxen i Borlänge. 
Det var 75 deltagande företag den här morgonen. Stu-
art bjöd på frukosten och hade ett intressant föredrag. 
Minervas ordförande deltog och passade på att knyta 
kontakter. Läs mer om frukosten på NFB hemsida 
www.falunborlange.se
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Ny chef för jämställdhetsarbetet i Dalarna
Elisabeth Holm, Länssty-
relsen i Dalarna, är utsedd 
till ny chef för det viktiga 
jämställdhetsarbetet i länet. 
Stiftelsen Minerva gratule-
rar både Elisabeth och länet 
till utnämningen!

Stiftelsen Minervas Mentorprogram  
2015-2016
Stiftelsen Minervas Mentorprogram 2015-2016 pågår 
med adepten Rutger Zachau från Dormsjöskolan. Rut-
ger är nytillträdd VD för skolan. Vi välkomnar Rutger 
till Dalarna och hoppas att Minervas Mentorprogram 
ska bli en god start i det nya länet och det nya arbetet. 

Eftermiddag med work shop hos Norlin 
& Partners
Den 21 januari genomförde Norlin & Partners en efter-
middag med workshops för sina kunder. Stiftelsen Mi-
nerva var en av deltagarna. Det var tre olika workshops 
på programmet. Dessa handlade om grupp, individ och 
organisation. Marita Norlin och hennes samarbetspart-
ners tog upp olika fall som deltagarna fick fördjupa sig 
i. Några intressanta frågor under eftermiddag var: vad 
gör en chef som tappat kontrollen över sin arbetsgrupp? 
Bruten kommunikation och brist på respekt. Hur kan 
ett företag hålla kvar positiva förändringar som gjorts 
för bättre lönsamhet när konsulterna rest hem? Hur kan 
jag som ledare ständigt ta fram mina styrkor? Hur kan 

Tre partners genomför nytt ESF projekt
ESF projekt ”Jämställt-hela tiden” har startat i februari. 
Länsstyrelsen i Dalarna är projektägare och Hedemora 
Näringsliv och Stiftelsen Minerva samverkanspartners. 
Projektet går ut på att öka kompetensen avseende med-
vetenhet om jämställdhetens betydelse för tillväxt och 
utveckling. Projektet startar med en analys- och plane-
ringsfas. Bl a ska enkäter och intervjuer genomföras för 
att ta reda på målgruppens behov av kompetensutveck-
ling och utbildning. En av många intressanta frågor i 
projektet är hur Dalarna ska lösa deltidsarbetslösheten 
blad brandmän och vårdanställda. I november 2016 
övergår projektet i genomförandefasen. Resultaten från 
analysfasen styr aktiviteterna för målgrupperna.  

Vi lägger alltid upp våra nyheter först på vår hemsida 
och på vår facebooksida. Följ oss gärna!

Ansvarig utgivare: Marianne Lundberg
Kyrkbacksvägen 8, 791 33 Falun | 023–159 11

www.minerva.nu

Elisabeth Holm

Marita Norlin ägare till 
Norlin & Partners 
St. Eriksterassen i Stockholm

Från vä: Ulf Cristoffersson mentor, Rutger Zachau adept

jag som ledare få tid 
för återhämtning och 
reflektion. Det finns 
flera svar på dess viktiga 
frågor. Vi från Stiftelsen 
Minerva kunde bidra 
med att berätta om vårt 
ISO 9001 certifierade 
mentorprogram. Många 
chefer har fått just dessa 
frågor lösta när de gått 
vårt mentorprogram.

från vä: Inger Wilstrand Hedemora Näringsliv AB,  
Marianne Lundberg Stiftelsen Minerva,  
Elisabeth Holm Länsstyrelsen.


