WWW.LEDARSKAPSBLOGGEN.ORG
INFORMATIONSBREV FÖR BLIVANDE BLOGGARE
FÖR VEM: Ledarskapsbloggen vänder sig först och främst till dig som på något sätt verkar
inom eller för de värden som ofta finns inom den ideella sektorn. Ämnet ledarskap kan
beröra oss antingen i vårt självledarskap eller när vi leder andra. Bloggen riktar sig därmed
till alla och ledorden är inspiration och utveckling.
SYFTET: Syftet med ledarskapsbloggen är precis som den ideella tanken, att vi
tillsammans ska hjälpas åt för att bidra. Helt enkelt att ge för att vi vill. Ordet från oss som
skriver är sant och fritt. Det primära målet är att innehållet ska vara inspirerande, lärande
och främja personlig utveckling och det ideella ledarskapet.
Ett annat syfte är att vi vill samverkan mellan människor och organisationer. Kommunal och
privat sektor har mycket att lära av den ideella sektorns ledarskap och värden. Det vill vi
även främja genom att här på bloggen arrangera nätverksträffar som bygger broar. Kika
högst upp till vänster på bloggen så ser du nästkommande träff. Kanske vill du vara värd
nästa gång?
VEM BLOGGAR: Här bloggar inte bara en person, utan flera. Alla har en intressant
koppling till det de skriver om och står bakom varje ord. De som bloggar behöver inte vara
ledare – det räcker alldeles utmärkt med att kunna leda sig själv och ha något att bidra
med. Självklart hjälps vi åt att dela vårt arbete i våra sociala nätverk (Twitter FB m.fl)
OM VAD: Det absolut viktigaste är att du har ett nyhetsvärde med det du vill säga.
Antingen att du förmedlar information som kan komma andra till gagn eller att du delar
information och erfarenheter som på ett underhållande och/eller lärorikt sätt bidrar till
bloggens innehåll.Hit räknas inte att puffa eller framhäva sig själv eller sin arbetsplats. Men
gärna åsikter som sticker ut och bidrar - bara de passar in med bloggens syfte.
HUR OFTA: Vissa gästbloggar vid ett enda tillfälle och andra förekommer här på bloggen
mer frekvent. Vi som skriver aktivt här på ledarskapsbloggen är antingen särskilt inbjudna
eller så har vi kommit hit på andra vägar. Blir du en mer permanent skribent här får du
givetvis egen inloggning.
INTRESSERAD ATT SKRIVA: Det spelar ingen roll om du har ett eller tio inlägg i sinnet.
Skriv en rad till oss på blogga(at)ledarskapsbloggen.org. och berätta lite kort vad du
hade tänkt dig.
Tillsammans kan vi göra skillnad och öka kunskapen om den inre drivkraften som finns för att
jobba och verka ideellt. Mycket välkommen!
Vänliga hälsningar
Per & Therese Appelqvist
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