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Välkommen på presidieråd 1! 

Saco studentråd bjuder in till verksamhetsårets första presidieråd. På 

presidieråden träffas studentsektionernas ordförande och vice ordförande. 

Presidieråden är ett forum för erfarenhetsutbyte, verksamhetsutveckling, 

samarbete och kompetensutveckling. Det är också ett forum för att 

diskutera aktuella ledarskapsutmaningar, samt förankra Saco studentråds 

politik och ta in synpunkter eller inspel. Presidieråden arrangeras av Saco 

studentråd.  

 

Datum: Söndag 26 september  

Tid: 09.00-15.00 

Plats: Sacokansliet, Lilla Nygatan 14, Stockholm 

 

Resa och boende 

Kontakta ditt förbund för bokning av resa och boende. 

 

Mat 

Saco studentråd står för kostnaderna för lunch och fika.   

 

Anmälan 

Anmäl dig till presidierådet via denna länk. Anmäl dig senast 

den 13 september.  

 

 

 

 

Frågor kring presidieråden ställs till vice ordförande Maja Straht på 

maja.straht@saco.se eller 076-336 04 30. 

 

Vi ser fram emot att träffa er! 

Albert Ohlin, Ordförande för Saco studentråd 

Maja Straht, Vice ordförande för Saco studentråd 

 

 

 
 
 
 
 

https://www.saco.se/saco-studentrad/aktiviteter/2021/medlems-och-presidierad-1/
mailto:maja.straht@saco.se
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Agenda för presidieråd 1 26 september 2021 
 
09.00 Hej och välkommen!  

Presentationsrunda, genomgång av agenda och kort 

uppdatering om vad som är aktuellt från Saco studentråd.  

 

10.00 Paus  

 

10.15 Föreläsning: Konsten att engagera (med Tjarls Metzmaa) 

Att få någon att engagera sig är ett hantverk som kräver både 

energi och tid, men det viktiga är att alla kan engageras! I 

föreläsningen söker vi svar på frågor som: hur ser 

engagemanget ut i Sverige ut nu och historiskt? Hur gör jag 

för att engagera någon annan för en aktivitet eller ett 

förtroendeuppdrag? Vad är det som gör ett engagemang 

långsiktigt? 

 

11.15 Paus  

 

11.30 Erfarenhetsutbyte del 1 

Tid att diskutera aktuella ledarskapsutmaningar. 

 

12.15 Lunch  

 

13.00 Föreläsning: Ansvar och tillit – konsten att delegera (med 

Maja Straht) 

Som ny ledare kan delegering kännas skrämmande och 

ovant. Hur ger jag ut ansvar utan att tappa kontrollen? Hur 

hjälper jag till utan att ta över? Under detta pass försöker vi 

hitta den rätta balansen.  

 

14.00 Paus 

 

14.15 Erfarenhetsutbyte del 2 

Tid att diskutera verksamhet och vad som är på gång i de 

olika studentsektionerna. 

 

15.00 Uppsamling och avslutning 


