
Vackert beläget uppe på
granitklippan, ett stenkast från
havet, klippstranden och den
levande fiskehamnen, ligger det
ståtliga skärgårdshotellet Hotell
Havsbaden.
Hotell Havsbaden har idag blivit
ett destinationshotell där det
känns som att tiden står stilla.
Så fort du kliver in innanför
dörrarna känner du hur all stress
försvinner, du känner doften av
nytvättat samt nybryggt kaffe.
På Havsbaden har vi satsat allt
på kundupplevelsen. Vi har byggt
ett spa med totalt 13 pooler,
saunaworld, utomhus- &
inomhuspooler, kallpool,
spaexperience och mycket
mycket mer. 

Läs mer om hotellet på
www.hotellhavsbaden.se

EPOK Hotellet- 
Havsbaden Grisslehamn

EPOK 2022

Den här konferensen kommer bli något litet extra!
Vi vill ge er massor av energi men också verktyg och en hel del
reflektioner att ta med sig tillbaka.

Vi hoppas att EPOK kan bli en kickoff där vi efter en lång
period i pandemins klor kan gå mot ljusare tider och fira att vi
äntligen kan träffas igen!

Platsen är noga utvald för att ge maximal upplevelse både
under och efter föreläsningarna. 
Rymliga konferensrum med havsutsikt, möjlighet till spa eller
varför inte ta ett parti shuffleboard eller två?

...Och vem vet vad kvällen kommer bjuda på?! 

Så ta med dig dina kollegor och investera er tid på bästa sätt,
fyll på med energi, träffa kurskamrater och bygga på nätverket.

Låt oss presentera årets program!

Årets tema: En säker energikick!

https://www.hotellhavsbaden.se/


PROGRAM EPOK 

Onsdag 1 juni

11:30 Lunch
12.30-12.45 Inledning, KCEM
12.45-14.15 Anne-Mette Petri, PB Capacity
14.15-14.45 Fika
14.45-16.00 Carsten Busch, Mind The Risk
16.00-16.30 KCEM rundar av dagen
19.00-19.30 Fördrink
19.30- sent  Trerätters middag

Torsdag 2 juni

08.30-08.45 KCEM startar igång dagen
08.45-10.15 Annica Gilbertsson, EnergyManagement, Mer
energi, mindre stress, bättre resultat!
10.15-10.45 Fika
10.45-11.45 Ari Riabacke, Hur tar vi oss an morgondagen?
Genom att leda oss själva och andra....
11.45-12.00 Avslutning KCEM
12.00 Lunch

Kostnad för konferensen är 8900 SEK (exkl. moms) innan ev.
medlemsrabatter. I priset ingår logi, avsatta måltider och kaffe. 

En säker energikick!

EPOK 1-2/6

Sista anmälningsdag 22/4

Läs mer och anmäl dig HÄR! 

Missa inte den här chansen att äntligen

få träffa vänner och bekanta i

branschen!

https://kcem.se/events/
https://kcem.se/events/


Här får ni bekanta er närmare med föreläsarna!

Anne-Mette Petri- 
The Human Factor - a Challenge
or a Capacity?

Anne-Mette Petri  har 25 års erfarenhet från
flygindustrin,  där hon har jobbat operativt som pilot
för SAS och Sterl ing, samt utbildat f lygledare för
Entry Point North. Hon har även jobbat som Key
Account & Business Development Manager for 4C
Stategies,  med fokus på Operational Resi l ience, Risk,
Kris & Kontinuitet.  

I  dag har hon eget konsultbolag PB Capacity och
jobbar också som mentor på Lunds Universitet på
M.Sc. programmet 'Human Factors & System Safety' .

Hon har varit med och föreläst på våra senaste FEX
och ALLEX kurser och vi är så glada att äntl igen få
presentera henne för en större publik.  Här kommer
hon och väcker tankar kopplat t i l l  säkerhet och
mänskliga faktorn .

Carsten Busch- Safety Myths

Safety Mythologist and Historian. The "Indiana Jones of
Safety". Experienced safety, quality and productivity
enabler.

Carsten är en erfaren HSEQ chef som har samlat på sig över två
decennier av internationell erfarenhet på olika nivåer i
organisationer inom transport, industri, olja och gas och
myndigheter.
Han har skrivit flertalet böcker om säkerhetsmyter och tar upp
svagheter med konventionell säkerhets-"visdom" och ger
förslag på alternativa tillvägagångssätt och förbättringar.

Nu arbetar han i sitt företag Mind The Risk och på Lunds
Universitet som handledare inom Human Factors & System
Safety.

Nu kommer han för första gången till oss och öppnar upp våra
sinnen och kanske slår hål på en och annan säkerhetsmyt.

Gå in på mindtherisk.com för att läsa mer!

OBS! Föreläsningen sker på engelska!

https://www.mindtherisk.com/


Här får ni bekanta er närmare med föreläsarna!

Annica Gilbertsson- Mer
energi, mindre stress, bättre
resultat

EnergyManagement ger kontroll över faktorer
som påverkar den individuella energin och
arbetsgruppens positiva laddning. Det gör att
arbetsglädjen och effektiviteten höjs medan
stressnivåerna sänks. 

Annica som är grundare av företaget kommer och
hjälper oss att göra skillnad i både små och stora
verksamheter.. Och i ditt eget liv. 

Läs gärna mer om EnergyManagement här!

Ari Riabacke- Hur tar vi oss an
morgondagen?
Genom att leda oss själva och andra...

Med en vetenskapsmans kunskap och en rockstjärnas
obotliga törst att möta sin publik är Ari er guide in i
framtiden. På ett tankeväckande och mycket underhållande
sätt talar han om hur vi ska ta oss an en morgondag som vi
vet så liten om, hur vi leder företag och organisationer i en tid
då osäkerheten är större än någonsin förr, hur vi skapar
grupper & team som presterar på topp och hur vi kan finna
nya vägar när inget är som förr – och aldrig kommer bli det
igen.

Aris gedigna bakgrund med erfarenheter från såväl ledande
befattning på börsnoterat Management- och IT-
konstultbolag, hans uppdrag som mentor åt chefer &
ledningsgrupper och som forskare gör att han på ett
mästerligt sätt når människor i alla typer av organisationer, på
alla plan. Han talar till såväl hjärta som hjärna.

Han och hans fru Mona driver podden 'Beslutspodden' och de
har även skrivit böcker inom beslutsfattande.

Här kan ni se ett kort klipp!
Läs gärna mer om Ari här!

https://energymanagement.se/
https://youtu.be/YI14ocg0z90
https://riabacke.se/
https://riabacke.se/

