
 

 

Amelia Adamo - tidningsdrottningen om ledarskap och självförtroende 

 

Amelia Adamo, chefredaktör och journalist, grundare av bl. a Amelia, Tara och M-magasin  

Amelia Adamo har byggt upp en stor och framgångsrik medieverksamhet genom att i sina 
tidningar vända sig till målgrupper som tonårstjejer och kvinnor som vägrar att bli tanter. Hon 
har i över fyrtio år gett kvinnor råg i ryggen genom att uppmana dem till att ta plats, tjäna sina 
egna pengar, utbilda sig och ta ansvar för sina egna liv. Hon är flerfaldigt prisbelönad, och 
utsågs till vinnare av Årets hederspris på Chefgalan 2017. 

På dagens träff kommer Amelia att diskutera med nätverket kring självförtroende, 
självförverkligande, chefsrollen och motivation. Vilka råd ger en av våra mest framgångsrika 
affärskvinnor till chefer och ledare i offentlig sektor idag? Hur får man med sig 
medarbetarna? Och utifrån Amelias egna erfarenheter, hur håller man som chef i ett helt 
arbetsliv?  

Klarahuset, Drottninggatan 33, torsdagen den 5 mars 2020, kl. 09.30-12.30  

 

NYTT:  

ONLINE - hur hanterar vi den nya verkligheten? 

 

 

Corona-krisen får oss att ställa många frågor om framtiden i vårt samhälle. Krisen har 
påverkat alla sektorer och det finns nu extra goda skäl för att gå med i nätverket. 
Även om vi inte träffas fysiskt, kommer vi att diskutera de största utmaningarna som 
krisen har skapat på sparringsmöten på nätet, via Teams eller Zoom. Vi kommer att 
dela våra erfarenheter, och titta på om krisen trots allt har skapat grunden för 
innovation och nya möjligheter. Vi ser fram emot att träffa dig - både virtuellt och i 
verkligheten.  

Microsoft Teams, tisdagen den 5 maj, kl. 10.00-11.00 



  

ONLINE - den nya verkligheten i offentlig sektor efter corona    

 

(Gemensam träff med Altingets nätverk Digitalisering av offentlig sektor) 

 

Hur ser verkligheten ut i offentlig sektor post corona? Vad har situationen inneburit i 
termer av digital utveckling och innovation? Vilka tips och möjligheter kan vi dela med 
oss till varandra? Denna digitala träff gemensamt för två nätverk, ger möjlighet till 
ytterligare nätverkande med fokus på kunskaps- och erfarenhetsutbyte i olika 
områden av offentlig sektor. Mötesledare är Anna Kelly, som har arbetat med mötet 
mellan digitalisering och samhällsutveckling sedan 90-talet. Hon har varit anställd i 
myndigheter och kommun samt varit managementkonsult. Hon har lett 
regeringsuppdrag och utvecklingsprojekt samt är en erfaren moderator och 
föreläsare som brinner för att skapa sammanhang och framåtrörelse.  

Zoom, tisdagen den 2 juni 2020, kl. 10.00-11.30 

 

 

 

 

https://www.altinget.se/arena/netvaerk/digitalisering

