Välkommen till MI-konferens i Skåne 30/9-1/10
För tredje året arrangeras MI-träff i Skåne!
Vi träffas under två dagar för att dela med oss av erfarenheter, tips och idéer. Precis som förra
året är konferensen öppen för alla. I år har vi ett extra spännande program med aktuella teman.

Tid och plats
Datum:
Plats:

30/9-1/10
Önnestads folkhögskola
Bygatan 30
291 73 Önnestad

Tider:

30/9 | 09.30-17.00
1/10 | 08.30-16.00

Har du frågor, kontakta Ola Hall.
Mail (bäst): ola@smartutbildning.se
Mobil: +46 (0)707 – 73 40 30

Priser/person
Konferensavgift*:
Middag och mingel 30/9:

400:- för MINT-medlemmar / 300:- för icke MINT-medlemmar
100:-

I konferensavgiften ingår fika och lunch båda dagarna.
Övernattning i enkelrum med frukost går att boka för 340:-/person och natt.
*Konferensen är öppen för MINT-medlemmar dag 1 från kl. 09.30 och för icke MINT-medlemmar
öppnar konferensen kl 14.30 första dagen. Mer information finns via anmälningslänken.

Anmälan
Sista anmälan sker senast 2020-09-23
Inbetalning sker på plats vid ankomst eller mot faktura om man föredrar det.
Det går även att betala med Swish på nummer: 123 383 95 78
Observera att antalet rum för övernattning är begränsade, så var gärna ute i så god tid som
möjligt om rum önskas. Anmälan är bindande och görs via länken nedan.
https://smartutbildning.se/mi-konferens/

Digitalt material
Allt material som används under dagarna kommer att finnas tillgängligt digitalt efter konferensen.
Materialet kommer finnas att laddas ner på: http://smartutbildning.se
Inloggningsinformation får man på konferensen.
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Program
Dag 1 – 30 september
Öppet för MINT-medlemmar
09.30

Registrering och förmiddagsfika

10.00

Meny/Agenda
Vi sätter tillsammans ihop innehållet av förmiddagen, så fundera på vad du vill lyfta!
Vi delar med oss av tips, råd, tankar och idéer i samma anda som vi brukar.

10.45

Paus

11.00

PASS 1
Diskussioner utifrån vår meny/agenda

12.00

Lunch

13.00

PASS 2
Diskussioner utifrån vår meny/agenda

Öppet för alla
14.30

Registrering och eftermiddagsfika

15.00

Introduktion

15.45

Hantera gnäll med MI
Liria Ortiz via Skype

16.45

Sammanfattning och avslutning av dagen

17.30

Mingel och spännande diskussioner

20.00

Gemensam middag (måste förbokas, se anmälan)
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Program
Dag 2 – 1 oktober
Öppet för alla
08.30

Registrering och fika

09.00

Cultivating the compassionate mind as part of the MI Spirit
Dr. Stan Steindl via Skype

10.15

Öppen dialog och paus

10.30

Att prata med någon som funderar på om livet är värt att leva
Emma Braconier

11.45

Lunch

12.45

Öppen dialog

13.00

MI och ledarskap
Fredrik Eliasson

14.00

Öppen dialog

14.30

Eftermiddagsfika

15.00

Favoritövningar!

16.00

Avslutning
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Föreläsare
Lira Ortiz
Hantera gnäll med MI, Dag 1 kl. 15.45-16.45
Liria Ortiz är leg. psykolog, leg. psykoterapeut med KBT inriktning och utbildare i
motiverande samtal, MI (MINT). Hon är författare till olika böcker om MI som finns på
nätbokhandlarna Adlibris och Bokus. Liria är verksam som författare, utbildningskonsult,
handledare och psykoterapeut. Hon föreläser och leder kurser om motivation, motstånd,
förändring och om att stoppa gnäll hos andra och sig själv.

Dr Stan Steindl
Cultivating the compassionate mind as part of the MI Spirit, Dag 2 kl. 09.00-10.15
Dr Stan Steindl är klinisk psykolog vid Psychology Consultants Pty Ltd och adjungerad docent
vid School of Psychology, University of Queensland, Brisbane, Australien. Han är också
meddirektör för UQ Compassionate Mind Research Group. Han arbetar inom områdena
trauma, missbruk och hälsobeteende förändring, samt inom klinisk praktik. Utöver detta
driver han en egen youtubekanal där han delar med sig av sina kunskaper.

Emma Braconier
Att prata med någon som funderar på om livet är värt att leva, Dag 2 kl. 10.30-12.00
Emma Braconier är socionom och medlem i MINT. Hon har 12 års erfarenhet av att arbeta
med utsatta människor inom socialtjänsten, både som behandlingsassistent,
socialsekreterare och utvecklingsledare. Hon arbetar även som konsult på Cultivate Kindness
AB. Emma har ett särskilt intresse för hur man arbetar med MI för att förebygga självmord
och har blivit både nationellt- och internationellt uppmärksammad för sitt arbete.

Fredrik Eliasson
MI och ledarskap, Dag 2 kl. 13.00-14.00
Fredrik Eliasson är socionom och medlem i MINT med över 20 års erfarenhet av att arbeta
med utsatta människor som chef, verksamhetsutvecklare och handledare. Han ansvarar för
kvalitetssäkring av MI inom Statens Institutionsstyrelse (SiS) och arbetar idag som konsult,
specialiserad på ledarskaps- och organisationsutveckling med MI i olika tillämpningar som
ex. konflikthantering och implementering. Fredrik är medgrundare till MILO (MI in
Leadership and organizations).
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