
PROGRAM

Expedition TEAL, Baskien. 
Fyra dagar: 23 - 26 Maj
2023
Välkommen att följa med Future of Organizing till Baskien i
Spanien och fördjupa dig i TEAL. På expeditionen kommer vi
att besöka Grupo NER (Nuevo Estilo de Relaciones), ett
baskiskt nätverk som omfattar cirka 70 företag, och där träffa
organisationer som omvandlats till TEAL genom att använda
en ”ny stil av relationer”. I stället för traditionella chefer finns i
dessa organisationer bland annat koordinatorer, fullständig
transparens, lönebalans, vinstdelning och självstyrning.

Vilka bjuds in att vara med i Expeditionen:
Upplägget är designat för företagsledare,
organisationskonsulter och offentliganställda som har
påbörjat en kulturresa mot autonoma team, lärande
organisationer eller TEAL. Är du nyfiken och har intresse av
att lära dig mer kring nya sätt att organisera och leda och
som med egna ögon vill se hur det fungerar, så är du
självklart också välkommen.

Under expeditionen kommer deltagarna att få färdigheter
kring TEAL, Sociocracy och DP-modellen. Eftersom fokus
ligger på upplevelsen kommer vi att börja med en praktisk
WS och sedan under två dagar besöka och utforska flera
organisationer där vi kommer att se hur TEAL fungerar i
verkligheten samt möta personal och koordinatorer (ledarna)
för att samtala och fördjupa oss i hur dessa organisationer
har gjort sina resor och hur de fungerar idag. Vi kommer
dessutom att träffa flera koordinatorer från organisationer
som tillhör Grupo NER.

Vi avslutar med en WS där alla deltagare ges tillfälle att
reflektera, lära av varandra och få stöd i hur de nya lärdomar
ska kunna användas i de organisationer som de
representerar eller jobbar med. Båda WS hålls på svenska och
övriga presentationer på engelska eller översatta från
spanska.

Future of Organizing AB by emailing
hello@foosweden.se

FRÅGOR OCH ANMÄLAN:

Investering per deltagare :   28.700 SEK ex moms

Avgiften inkluderar:
·4 dagar av Expedition enligt programmet ovan
·Hämtning och lämning från/till hotellet dag 2 och 3
·4 luncher
·2 middagar där vi kommer att träffa flera koordinatorer från
Grupo NER
·Signerad bok: TEAL.TILLIT.TRANSPARENS
·Dunia, Jabi, Alicia och Rolf är med gruppen under hela
expeditionen

OBS
·Flygresan och hotell är inte inkluderat.
·Begränsat antal deltagare (16)
·Det är en fördel om de kommer två från samma organisation
eftersom det kommer att underlätta den fortsatta dialogen och
resa när vi är tillbaka i Sverige.

Program
Tisdag 23/5 - ANKOMST & WORKSHOP #1 om TEAL och NER
Ankomst under förmiddagen
13:00 - 14:00      Välkommen & lunch
14:00 - 16:00      Workshop #1 om TEAL faciliterad av Alicia & Rolf

 Medina från Future of Organizing 
16:00 - 18:00      Introduktion till New Style of Realtionships: Jabi       

Salcedo & Dunia Reverter från Grupo NER
18:00 –                Fri tid för att utforska staden och skapa nya

relationer

Onsdag  24/5 - FÖRSTA DAGEN AV UTFORSKNING
09:00 - 10:00     Buss från hotellet
10:00 - 13:00     Besök: organisation #1
13:00 - 14:30     Lunch
14:30 - 15:15     Buss till nästa besök
15:15 - 17:30     Besök: Organisation #2
17:30 – 18:30     Buss tillbaka till hotellet
20:00                   Middag med koordinatorer från Grupo NER

Torsdag 25/5 – ANDRA DAGEN AV UTFORSKNING
08:00 - 09:30     Buss från hotellet
09:30 - 13:00     Besök: Organisation #3
13:00 - 14:30     Lunch i Tolosa
15:00 - 17:00     World Café med Organisation #4
17:00 - 18:30     Buss tillbaka till Bilbao
20:00 - 23:00     Tapas-kväll i Bilbao med koordinatorer

Fredag 26/5 - WORKSHOP #2 & AVRESA
09:00 - 15:00     Workshop #2 om reflektioner, lärdomar och
design av nästa steg. Lunch inkluderad.

För de som har möjlighet att stanna under helgen erbjuder Bilbao
fantastiska upplevelser.


