
31/5-1/6 GRISSLEHAMN Hotell Havsbaden

CHIP MUSER
Can better questions make a

difference in safety?

Lunch- Lunch

EPOK

PELLEGRINO RICCARDI
Psykologisk trygghet

ÅRETS STORA INSPIRATIONSDAG!

ANNE-METTE PETRI
Can better questions make a

difference in safety?

ROBERT KARJEL
Teamwork under tuffa förhållanden

presenterar

Om psykologisk trygghet, säkerhet, teamwork & kommunikation

AMI HEMVIKEN
Övertygande kommunikation – 
det är inte tanken som räknas



PELLEGRINO RICCARDI

13:00-14:30

12:00-12:45

12:45-13:00

14:30-15:00

15:00-16:55

16:55-17:00

19:30- sent

ALEXANDRA HELLSTRÖM & MIRELLA FRIIS

ALEXANDRA HELLSTRÖM & MIRELLA FRIIS

Är utnämnd till årets talare 2020 i Norge och har i över 30 år tagit publiken med storm- över hela världen! Pellegrino har
förmågan att presentera komplexa idéer på ett enkelt och lätt förståeligt sätt, som sedan lindas in i en sömlös fusion av
mästerligt berättande och observationshumor. Denna gången med fokus på psykologisk tryggghet och hur vi kan få människor
att öppna upp sig och känna sig trygga.
Pellegrino Riccardi är norsk, britt och italienare och har arbetat direkt och indirekt inom olja-, gas- och sjöfartsindustrin och har
arbetat med DNV (Det Norske Veritas). 

PROGRAM

ANNE-METTE PETRI & CHIP MUSER

En praktisk titt på hur vi kan ställa öppna frågor för att generera operativt lärande efter en incident, och kanske ännu
viktigare...innan en incident inträffar.

Anne-Mette Petri har 25 års erfarenhet från flygindustrin som pilot och utbildat flygledare. Hon har även jobbat som Key
Account & Business Development Manager med fokus på Operational Resilience, Risk, Kris & Kontinuitet. Nu driver hon ett
eget konsultbolag och jobbar som mentor på Lunds Universitet på M.Sc. programmet 'Human Factors & System Safety'.

Chip Muser har över 20 års erfarenhet från US Navy som elektroniktekniker och instruktör inom kärnkraftverk på tre olika
båtar som instruktörspilot och uppdragsbefälhavare på kommunikationsflygplanet E-6B Mercury, stabsofficer vid NATO Joint
Warfare Center i Stavanger, Norge samt som flygoperativ officer på hangarfartyget USS Ronald Reagan.
Efter att han gick i pension från marinen tog han en masterexamen i hållbar produktion innan han började arbeta på Nammo
Raufoss i september 2017. Sedan oktober 2019 har han varit ansvarig för HSE i Nammo koncernen med 28 produktionsenheter
i nio länder.

Det är med stor glädje som vi startar upp 

LUNCH

KAFFE/TE MED DOPP

Vi kommer att runda av dagen och distribuera ut rummen.
Passa på att nyttja deras Spa, biljard eller kanske en omgång shuffleboard? 

FÖRDRINK, MIDDAG & UNDERHÅLLNING
Vi värmer upp med mingel och bubbel för att sedan avnjuta en tre rätters middag och förhoppningsvis kommer
det också bli en hel del glädje och skratt!

ALEXANDRA: KCEMS PROJEKT- OCH KURSLEDARE, MIRELLA: KCEMS PROJEKTKOORDINATOR
VÄLKOMNA!

PSYKOLOGISK TRYGGHET

CAN BETTER QUESTIONS MAKE A DIFFERENCE IN SAFETY?

AVSLUTNING & INCHECKNING

FÖRELÄSARE, MODERATOR, FÖRFATTARE & UTBILDARE I KOMMUNIKATION

CHIP: UTMANARE AV FÖRANKRAT SÄKERHETSTÄNKANDE,  ANNE-METTE: HANDLEDARE, KONSULT & UTBILDARE I MÄNSKLIGA FAKTORN

MER INFO & BILJETTER PÅ: KCEM.SE

ALEXANDRA: KCEMS PROJEKT- OCH KURSLEDARE, MIRELLA: KCEMS PROJEKTKOORDINATOR

8500 SEK
ex. moms innan ev.

medlemsrabatt om du bokar
innan 15/2!

Sista anmälningsdag 
21/4!

ONSDAG 31/5

https://www.linkedin.com/in/ACoAAAGjgdQBiQz3wTHPM7YMLukYjd5lJIAEAQ8


09:05-10:30

06:30-08:50

09:00-09:05

11:00-12:00

12:00-12:15

12:15

AMI HEMVIKEN

ROBERT KARJEL

ALEXANDRA HELLSTRÖM & MIRELLA FRIIS

LUNCH

Bli medveten om hur svårt det är att påverka människors beteenden och hur avgörande en medveten och övertygande
kommunikation är i dessa sammanhang. Bra idéer och kunskap behöver paketeras på ett tydligt sätt. Här får du många
aha-upplevelser, skratt och inspiration men också konkreta tips, råd och verktyg.
Hon har toppat listan som Sveriges mest bokade föreläsare och vann även den prestigefyllda titeln Årets talare 2017.

10:30-11:00

PROGRAM

ÖVERSTELÖJTNANT, CIVILINGENJÖR & FÖRFATTARE

ALEXANDRA HELLSTRÖM & MIRELLA FRIIS

Godmorgon! En ny dag med nya möjligheter så låt oss starta den tillsammans.

FRUKOST

KAFFE/TE MED DOPP & UTCHECKNING

Det är dags att knyta ihop säcken genom en kortare reflektion om konferensens innehåll men framför allt om vad vi bör ta med
oss hem. 
Glöm inte att tycka till i vår utvärdering genom att scanna QR-koden nedan!

VÄLKOMNA!

ÖVERTYGANDE KOMMUNIKATION- 
DET ÄR INTE TANKEN SOM RÄKNAS

TEAMWORK UNDER TUFFA FÖRHÅLLANDEN

AVSLUTNING

Om hur vi skapar framgångsrika organisationer genom att skapa drivkraft och vilja att ta ansvar hos individen. 
Du får insikt i och verktyg för hur man skapar lagkänsla även under extrema för hållanden. Karjel är Hamilton fast på
riktigt. Utbildad hos U.S. Marine Corps. Han har byggt upp piratjagande förband utanför Somalias kust och
helikopterdivisioner i Afghanistan på uppdrag av FN. Karjel översätter egna erfarenheter och gör dem applicerbara i
vardagens arbetssituationer.

FÖRELÄSARE, COACH & LEDARTRÄNARE

ALEXANDRA: KCEMS PROJEKT- OCH KURSLEDARE, MIRELLA: KCEMS PROJEKTKOORDINATOR

MER INFO & BILJETTER PÅ: KCEM.SE

TORSDAG 1/6

ALEXANDRA: KCEMS PROJEKT- OCH KURSLEDARE, MIRELLA: KCEMS PROJEKTKOORDINATOR



BELÖNA DINA
MEDARBETARE ELLER

UNNA DIG SJÄLV!

Boka tidigt pris: 8500:- exkl.moms innan ev. medlemsrabatter. 
Gäller t.o.m. 15/2!

31/5-1/6 GRISSLEHAMN

EPOK
VAD DU KAN FÖRVÄNTA DIG?
Ett evenemang för alla inom explosivämnesbranschen som är

fartfyllt, roligt, explosivt, spännande och inspirerande.
Säkerhetsfrågor kommer att lyftas och verktyg kommer ges. 

Sverige och Norges bästa föreläsare kombinerat med
nätverkande, underhållning och överraskningar.

Kombinationen bidrar till att skapa en dag långt utöver det
vanliga.

VÄLKOMNA TILL EN GRYM UTBILDNINGSSHOW!

ANMÄL DIG VIA KCEM.SE

Ordinarie pris för alla: 9400:- exkl.moms innan ev.
medlemsrabatter gäller från och med 16/2-21/4.

Avbokning sker senast 4 veckor före eventet. Du kan kostnadsfritt överlåta platsen till en kollega.
KCEM förbehåller sig rätten att vid oförutsedda händelser ändra i programmet.

I priset ingår logi mellan 31/5-1/6, lunch båda dagarna, middag, fika, föreläsare, spa, underhållning
och utlottning av fina priser.
Fakturan skickas 4 veckor före eventet och tillämpas med 30 dagars betalningsvillkor.

Vid frågor kontakta 
Alexandra +46(0)72-5150026 eller

Mirella +46(0)72-405 11 48

Sista anmälningsdag är 21/4!

Önskas logi mellan 30-31/5 ordnas detta till självkostnadspris.


