
Ett verksamhetsår är ett långt och komplicerat år. Att du dessutom driver ditt 
företag tillsammans med x antal nya medarbetare  underlättar inte, tro mig.

Planering
Att sy ihop alla  tusentals aktiviteter som krävs för ett lyckat företagsår med 
skola, idrott, familj och kompisar kräver en diger planering. En del av denna 
digra planering är att ta fram en tidplan för alla dina planerade möten.

Teknik
Lägg in alla dina planerade möten i din Smart Phone och koppla till alla larm 
du kan.

Tidplan
En tidplan eller mötesplan skapar struktur och framförhållning. Med struktur 
blir du mer tidseffektiv vilket ökar din produktivitet. Du får helt enkelt mer 
gjort per tidsenhet. Det i sin tur genererar mindre stress och mer fritid.

Veckomöte
NÄR: Varje tisdag klockan 08.00-10.00. 

VAD
Går igenom vad vi har åstadkommit senaste veckan och det vi inte hann med.
Går igenom vad vi måste ha gjort under kommande  vecka. Tar upp förslag på 
eventuella förändringar. Antecknar frågor vi behöver svar på av handledare. 
Ser till att vi är uppdaterade med all viktig informationen. Tar fram kort- och 
långsiktig handlingsplan - Vad - Vem - När.

Styrelsemöte 
NÄR: Första måndagen i månaden. 

VAD
Går igenom alla förslag vi tagit upp under veckomötena. 
Beslutar om förslagen. Bestämmer vem som förverkligar besluten.
Varje funktion rapporterar sitt område - vad har hänt? - vad ska hända?

Rådgivarmöte
NÄR: Torsdag varannan månad.

VAD
Går igenom frågor som kommit upp på våra  veckomöten. Tar in förslag från 
våra rådgivare och stämmer av med vår coach. Bestämmer hur dessa ska 
förverkligas.

Årsstämma 
NÄR Vid verksamhetsårets slut. 

VAD
De punkter som ska tas upp är beslutade i företagets bolagsordning.

Möte med din coach 
NÄR När din coach eller företaget vill ha ett möte. 

VAD
Se checkUp! eller punkter som kommit upp ad hoc.

+ eventuella andra möten. Fyll på din tidplan under året.
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Lägg in alla era möten i en grafisk tidplan så ni får en bra överblick.
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