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juni 2018 
 
JONAS GUNNARE  

Jag gick med i Ledarna i slutet av 2017 och blev då en del av Ledarna 
inom processindustrin. Jag fick tidigt ett erbjudande via e-post om att 
deltaga vid medlemskonferensen som skulle gå av stapeln 14-15 Juni 
2018. Jag funderade länge vilken nytta jag som person skulle göra vid en 
sådan konferens men bestämde mig efter en del övervägande att 
ansöka om deltagande och fick även plats vid konferensen. 14:e Juni 
kom och jag hoppade på det arla morgonflyg som skulle ta mig till 
Stockholm och Arlanda. Funderingar på flyget om konferensen började 
dyka upp som vilka som kommer deltaga och vad kommer vi prata om? 
Kommer det bli en stel tillställning när en tystlåten norrlänning som jag 
deltar?  
 
Jag somnade visserligen ifrån tankarna och vaknade först när hjulen fick 
kontakt med Arlandas välpolerade landningsbana. Jag hämtade mitt lätta 
bagage från transportbandet och hoppade på Arlanda Express som tog 
mig till centrum. Jag hade på förhand bestämt mig att jag skulle 
promenera från centralstation till slussen där båten skulle avgå. Jag 
hann besöka slottet före för att insupa lite härlig kunglig atmosfär innan 
jag fortsatte min promenad genom Gamla stans kullerstensgator mot 
Slussen och fartygsterminalen.  
 
Jag gick in i terminalen med en liten nervositet i kroppen men den 
släppte direkt då jag fick ett hjärtligt välkomnande från alla i styrelsen 
med ett fint välkomstpaket i form av handduk och paraply.  
Ledarnas ordförande Andreas Miller som nyligen valts som ordförande 
välkomnade oss och presenterade Ledarna och hans framtidsvision för 
förbundet. Det var en givande presentation och känslan var att vi inbjöds 
till diskussion och frågeställningar. Det kändes väldigt bra att vår 
ordförande tagit sig tiden för att besöka vår branschförenings 
medlemskonferens och jag fick känslan att det var ett viktigt forum för 
honom att närvara vid.  
 
Efter kaffe, macka och föredrag var det dags att få tilldelat sitt hyttkort för 
att sedan gå på färjan som skulle ta oss till Åland. En snabbare vaskning 
och renovering av ansiktet och utbyte av kläder genomfördes och vi 
samlades sedan för gemensam middag i restaurangdelen. Vi placerades 



i olika sällskap med deltagare från olika branscher vilket gav ett 
avslappnat tillfälle att nätverka tillsammans och skapa nya kontakter. 
Styrelsen hade satt samman en rebustävling vilket var ett smart drag att 
på ett lätt sätt skapa en gemenskap vid bordet. Tävlingsinriktad som jag 
är så var inget annat än vinst acceptabelt vilket gjorde att maten i viss 
utsträckning hann börja kallna.  
 
På prisutdelningen senare på kvällen fick vi ta emot hela sällskapets 
stående ovationer (sanning med viss modifikation) och jubel (dom 
applåderade i alla fall. Ok). Det var ett härligt gäng som jag hamnade 
med och vi var i olika åldrar med varierande förutsättningar i våra roller 
vilket gav väldigt givande diskussioner runt bordet.  
 
Dagen efter samlades vi efter frukosten för att lyssna på styrelsen 
berättelse från Ledarnas kongress som gått av stapeln i maj tidigare i år. 
Bra information och diskussioner kring kongressen uppstod i 
konferensrummet. Det blandades mellan skratt och allvar men 
seriositeten gick inte att ta miste på.  
 
Vi avslutade med en gemensam lunch innan vi anlände Stockholm igen 
och vi spreds alla för vinden till våra respektive hemorter. Direkt efter 
konferensen reflekterade jag inte särskilt mycket på det jag varit med om 
men så här några månader efteråt så var det en positiv och givande 
upplevelse med nya kontakter och kunskaper som jag bär med mig i mitt 
arbetsliv.  
 
Får du chansen att åka på en medlemskonferens tycker jag absolut du 
ska ta chansen och träffa och nätverka med andra människor inom 
Ledarna. Du kan både lära dig enormt mycket men du har säkerligen 
väldigt många erfarenheter och visa ord att dela med dig av!  
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