IMA - International
Management Assistants
Sweden

Välkommen till International Management Assistants (IMA) Sweden’s

Vårseminarium och Årsmöte 2019 i Lund
Seminariet genomförs den 10 maj 2019 på Grand Hotel i Lund och alla är välkomna att
deltaga, både medlemmar och icke-medlemmar.
Vi hoppas att temat “The Future is Now” ska bjuda på spännande föreläsningar som kommer
att inspirera både på det professionella och privata planet. Dagen kommer att innehålla ett
flertal intressanta föreläsare, viktiga samtal och diskussioner och avslutas med gemensam
middag med underhållning. Plus en massa givande nätverkande förstås!
Bland våra föreläsare den 10 maj finns bl a Monica Jaxelius, uppskattad föreläsare och coach
som tränat både individer och grupper i kommunikation, samarbete och effektivisering sedan
1995, Elena Aylott vars karriär är ett inspirerande exempel på hur det går att utvecklas i rollen
som Executive Assistant och Stefan Calling Director of Product Development på Assa Abloy
som hjälper oss att förstå begreppet Internet of Things (IOT).
Moderator är Johan Wester och Trine Grönlund. Johan är svensk komiker som de flesta av
er säkert känner igen från TV-programmet Hipp Hipp! och andra äventyr med parhästen
Anders Jansson. Trine är föreläsaren som de senaste 15 åren rest jorden runt för att hitta
förhållningssätt och verktyg som hjälper oss att både må och prestera på topp utifrån våra
egna förutsättningar.
Konferensen arrangeras av IMA som är ett globalt nätverk för administratörer på
ledningsnivå. Föreningen är representerad i över 25 länder. IMA arbetar för att stimulera till
personlig utveckling hos sina medlemmar samt stärka deras ställning i arbetslivet genom
nätverkande, seminarier, företagsbesök och projektarbete.
Årsmötet äger rum den 11 maj på Grand Hotel i Lund. Mer information kommer att sändas
ut separat. OBS! Årsmötet är endast öppet för medlemmar.
Efter årsmötet den 11 maj har vi glädjen att erbjuda en inspirations föreläsning med
Diana Brandl, författare till bloggen “The Socialista Projects” och eftertraktad internationell
föreläsare, Diana är aktiv medlem i IMA Tyskland och Berlin.
Mer information hittar du på IMA:s hemsida, www.se.ima-network.org eller maila IMA South på:
ima.swedensouth@gmail.com

Fredag 10 maj 2019 - Seminarium
08:30-09:00

Registrering & mingel

09:00-09:20

Välkommen till IMA Sweden Vårseminarium i Lund
IMA Sweden ordförande samt Moderator Johan Wester

09:20-10:20

Designa din framtid – maximera din potential för att skapa hållbara vanor för
hälsa och nya nivåer av resultat!
Monica Jaxelius och Jeanette Dahlgren,

10:20-10:50

Fika

10:50-11:50

En rockstjärna bland chefsassistenter
Elena Aylott

11:50-12:30

Summering av förmiddagen och presentation av guldsponsorer

12:30-13:30

Lunch, mingel, utställare

13:30-13:40

Grand Hotel på scenen

13.40-14:25

Vad är Internet of Things (IOT)?
Stefan Calling

14:25-15:10

Go Slow - Sänk tempot utan att tappa fart
Trine Grönlund

15:10-15:40

Fika och mingel

15:40-16:30

Vem ror över Atlanten egentligen? - en berättelse om målmedvetenhet och
att tänja sina gränser
Erik Grafström

16:30-17:00
17:00

Summering av dagen
Avslut

18:30-19:00

Välkomstdrink

19:00-sent

Middag med underhållning på Grand

Observera att tiderna i programmet är preliminära och kan komma att ändras.

Lördag 11 maj 2019 - Årsmöte
08:30-09:00

Registrering

09:00-11:00

IMA Sweden Årsmöte 2019

11:00-11:30

Fika

11:30-13:00

Internationell Inspirations föreläsare Diana Brandl
Management Assistant 4.0 – The skillset for future office leaders

13:00

Lunch med bubbel

Observera att tiderna i programmet är preliminära och kan komma att ändras.

Praktisk information
IMA Sweden Vårseminarium 2019
När:
Tid:

10 maj 2019
09:00 - 17:00 (registrering från 08:30)

Plats: Grand Hotel, Lund, tel. 046-280 61 00
https://www.grandilund.se/sv/home.html
Deltagare:
Alla är välkomna att delta på IMA Vårseminarium, både medlemmar och icke-medlemmar.
Kostnad för IMA:s vårseminarium inkl. middag:
3.495 kr för IMA-medlemmar
3.995 kr för icke-medlemmar
Betalning:
Vid anmälan kommer alternativ för betalning - faktura eller betalkort. Betalningen måste ha
kommit IMA tillhanda senast 19 april.

IMA Sweden Årsmöte 2019
När:

11 maj 2019

Tid:

09:00 – 11:00 (registrering från 08:30)
11:30 – 14:00 – Internationell inspirationstalare och lunch med ’bubblor’

Plats: Grand Hotel, Lund, tel. 046-280 61 00
https://www.grandilund.se/sv/home.html
Deltagare och kostnad för IMA Årsmöte
IMA Årsmöte är endast öppet för IMA-medlemmar och är kostnadsfritt.
Anmälan:
Ni anmäler er till seminariet och årsmötet via nedan länk
https://www.lyyti.in/IMASweden_Varseminarium_och_Arsmote_2019
eller via IMA Sweden hemsida www.se.ima-network.org
I anmälan lämnar ni även uppgifter om allergier och specialkost.
Sista anmälningsdag är den 16 april 2019.

Hotell i Lund:
Hotellrum är reserverade på Grand Hotel och deras systerhotell Hotel Lundia. Bokning görs direkt
på hotellet på e-mail reservations@grandlundia.se eller telefon 046-2806200.
Glöm inte att ange bokningskod.
Hotell
Grand Hotel
Lundia

9-10 maj
1.550 kr/rum
1.350 kr/rum

10-11 maj
950 kr/rum
850 kr/rum

Bokningskod
558207 (IMA vårseminarium)
574466 (IMA vårseminarium)

Priser inklusive moms och frukost. Betalning görs på plats. Antal rum är begränsat och är
reserverade fram till den 12 april 2019, efter detta datum gäller avtalade priser i mån av plats.
Resa till Lund:
Ni kan flyga till Köpenhamns flygplats Kastrup, Malmö flygplats Sturup eller ta tåget till Lund
Centralstation.
Med flygbuss från Malmö flygplats Sturup:
Flygbussen från Malmö Airport Sturup stannar på Lund C (tågstation), från tågstationen är det
150 meter till Grand Hotel. https://www.flygbussarna.se
Biljetter kan köpas i automater, på bussen (endast med kort), on-line eller i Flygbussarna appen.
Med tåg från Köpenhamns flygplats Kastrup:
Tåg går från Köpenhamns flygplats, perronger hittar du under ankomsthallen i terminal 3. Biljetter
kan köpas i Skånetrafikens automater på plats, Skånetrafikens app eller bokas genom din
resebyrå, om biljett bokas i förväg kom ihåg att printa kopia på bokad biljett och ta med på tåget.
Nästan alla tåg stannar på Lund C (tågstation), från tågstationen är det 150 meter till Grand Hotel.
www.skanetrafiken.se/sok-resa/
Parkering:
För er som kör bil är adressen Bantorget 1, Lund. 10-minutersparkering finns på Klostergatan (som
på/av lastningsplats) nära hotellet. Framkomlighet hela vägen till Grands entré med bil är
begränsad under våren 2019 då kommunen utför ombyggnationer på Bantorget.
Om ni inte har mycket bagage rekommenderar vi er att parkera bilen före incheckning. Ni parkerar
bilen under Grands systerhotell Lundia, i ett garage som ägs av Q-Park. Adress: Bytaregatan 11.
Parkeringsbiljetten kostar 145kr/24h och biljetten löses i Hotel Lundias eller Grand Hotels
reception. Från garaget tar man hissen direkt upp till Lundias lobby sedan väntar 150 meters
promenad till Grand Hotel.
Frågor hänvisas till IMA South:ima.swedensouth@gmail.com

Lund Central station – Hotel Lundia och Grand Hotel

