
 
 

PROGRAM TIL KONFERENCEN JA 
”JEG SAGDE JA TIL JOBBET, FORDI JEG ER KVINDE”  

 

 
 

Det professionelle bestyrelsesmedlem Lotte Lundberg sagde ja til job i milliardkoncerns bestyrelse  
– ”også fordi jeg er kvinde”.   

 
Fredag 4. juni 2021 kl. 09.00-15.00 

Koncept: Det har været en barriere at sige ja til et job i ledelse eller bestyrelser, fordi du er kvinde. Efter denne 
konference er barrieren forsvundet. Du vil turde sig ja til meget mere og kunne gå nye veje i karrieren. Dine 
kompetencer og din erfaring er nemlig langt mere efterspurgte, end du måske selv er klar over. Men – du skal selv 
bringe dem i spil. Det handler den næste Kvinder I Bestyrelser-konference JA om.  
 
Sted: Ledernes MødeCenter, Prags Boulevard 45, 2300 København S: Gratis parkering på Ledernes P-plads. Metro: 
M2 Lergravsparken. 
 
Deltagerne: Introduceres til oplæg om og erfaringer med at fremhæve kompetencer, gå-på-mod og erfaring – og 
fjerne de kønsmæssige karriere-barrierer. Deltagerne indgår i hold, der afprøver scenarierne for en professionel 
fremtid. Hvert scenarium rummer research og forberedelse, gennemførelse og opfølgning. Holdene konkurrerer 
om den bedste og mest iderige løsning. Løsningerne præsenteres i plenum. Dommere er alle deltagerne, der hver 
har en stemme. Facilitatoren opsummerer. 
 
Udbytte: Redskaber til at opbygge og anvende sig selv som den vigtigste karriereresurse – og som leder eller 
bestyrelsesperson at anse diversitet som en konkurrencemæssig fordel. Målet er at opleve en øget værdi for sig 
selv og sin virksomhed.  
 
Deltagelse: Medlemmer af Kvinder I Bestyrelser har deltagelse inkluderet i medlemskabet med en gæst 
(forbehold for plads). Ret til forbedringer forbeholdes.  
 

Tilmelding af gæst (kun for medlemmer) : https://kvinderibestyrelser.dk/tilmelding-til-konferencen-ja/ 
eller  kib@kvinderibestyrelser.dk   - bedst nu og senest torsdag 29. april 2021 kl. 12.00 (forbehold for plads).   
 

 

https://video.lederne.dk/ledernes-modecenter
https://kvinderibestyrelser.dk/tilmelding-til-konferencen-ja/
mailto:kib@kvinderibestyrelser.dk


 

Program  
 
08.30-09.00 Registrering og netværk  
09.00-09.10 Velkomst –KIBs bestyrelsesformand Annette Piilgaard  
                       - Facilitator Mai-Britt Rasmussen, Market Director, L’Oreal  
09.10-09.40 Oplæg om Ja til karriere – Og ja til at være kvinde på topposter…   
                       - Bestyrelsesformand Chatrin Sjøstrøm , HR-direktør i Canon, perspektivering  
09.40-10.20 Workshop I – Hvornår skal du sige ja…  
                       – Introduktion og teamwork om emnet 
 
10.20-10.30 Pause  
 
10.30-11.30 Oplæg og Workshop I – ”Jeg sagde ja, fordi jeg kan og fordi jeg er kvinde”  
                       – Professionel bestyrelsesperson Lotte G. Lundberg , direktør, Den Danske Maritime Fond 
11.30-12.10 Workshop I – Præsentationer af holdenes samlede løsning  
                       og kåring af vinder  
12.10-12.40 Key note speaker - Kunnen frem for køn – en perspektivering    
                       – Marianne Gram , direktør, chefredaktør, Egmont Publishing 
 
12.40-13.00 Frokost  
 
13.00-13.30 Ledelse i et diversitetsperspektiv – hvor skal du placere din identitet? 

   – Sandy Brinck , manager, Marselisborg, forfatter og tdl. MF 
13.30-14.00 A New Charter For International Diversity   
                       – Juan Jose Gonzalez, CEO, Ambu 
14.00-14.30  workshop II  - Flere kvinder i pipeline til ledelse og bestyrelser 
14.30-14.50 Workshop II– Præsentation af holdenes samlede løsning  
14.50-14.55 Workshop II – Kåring af vinder med begrundelse  
 
14.55-15.00 Tak for i dag – Annette Piilgaard 
 
 

Fornem atmosfæren: Videodokumentarer fra seneste konferencer (klik på titel): 
MOD 
ALLE VINDER    
PITCH 
MIG A/S   
VÆKST OG OPSKALERING  
 

Covid-19 og forsamlingsregler:  
KIB og Ledernes MødeCenter følger løbende alle regeringens regler for forsamlinger.  
 

Konferencedesign: 
Peter Horn, adm. direktør, KIB & Mai-Britt Rasmussen, Market Director, L’Oreal, bestyrelsesmedlem, KIB 
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