
RYLA HARSTAD
10.-11. JUNI 2022

Er du mellom 18 og 35 år og ønsker 
å utvikle dine lederegenskaper?

Rotary Youth Leadership Award (RYLA) er et program hvor
fremtidens ledere og gründere får økt kompetanse på ledelse
gjennom foredrag, faglige innlegg og gruppediskusjoner.
Gjennom programmet får du tips og verktøy som kan hjelpe
deg i utøvelse av ledelse, uansett om du er student eller
jobber i en virksomhet med eller uten lederansvar. Ved å
delta på programmet får du også møte andre unge fra
Harstadregionen, får treffe næringslivsaktører, og får utvidet
ditt profesjonelle nettverk.

Målsettingen med RYLA er å gi fremtidens ledere og gründere
impulser og idéer til godt lederskap innen næringsliv,
organisasjonsliv og forvaltning.

Samarbeidspartnere:Arrangør:



Knut-Eirik Dybdahl, Arctic Race of Norway

Knut-Eirik er direktør i Nordic og gründer og
daglig leder i Arctic Race of Norway. Han vil
fortelle om sine erfaringer rundt utøvelse av
lederrollen for små og større selskaper og ikke
minst dele historien om den fantastiske reisen
til Arctic Race of Norway.

Du møter blant andre

Irina Melkild, rådgiver KUPA
Irina jobber som rådgiver i
innovasjonsselskapet KUPA, og har en
mastergrad i innovasjon og ledelse fra UiT
i Tromsø. Hun jobber bl.a med
lederutvikling rettet mot gründere og
oppstartsbedrifter. I tillegg har hun
prestert på Norgesnivå i styrkeløft, og kom
til finalen i lederjakten på UiT i 2020.

Tor Jørgen Schjelde, Handelshøyskolen
UiT
Tor er emneansvarlig for personlig
lederutvikling på Handelshøyskolen, UiT i
Harstad. Han har blant annet undervist i
konflikt og konflikthåndtering, og
underviser bl.a i faget
organisasjonspsykologi.
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Kunstnerisk innslag

Intro, ved Aud Nergård, Rotary

Vi blir kjent 

Felles lunsj

Egne erfaringer fra ledelse i ulike posisjoner, ved

Gunnar Sørensen, Rotary

Pause

Reisen til Arctic Race of Norway, ved Knut-Eirik Dybdal

Pause

Kjernekvadranten som grunnlag for å forstå seg selv

og andre, ved Tor Schjelde, UiT

Pause

Visualisering som et verktøy i selvledelse, ved Irina

Melkild, KUPA

Oppsummering og felles refleksjoner

Felles middag på UiT

Program
10. juni 
UiT Harstad
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Intro, ved Aud Nergård, Rotary

Inspirasjonsforedrag fra unge ledere i Harstadregionen

Pause

Gruppearbeid om lederrollen

Sofaprat med unge ledere

Pause

Oppsummering og diplom

Lunsj

Program
11. juni 
UiT Harstad

Egen mentor
Gjennom deltakelse i programmet
for du også tilgang på en mentor fra
Rotary som du kan benytte som
sparringspartner ut 2022.



Programmet foregår fra lunsj til lunsj 10.-11. juni på UiT
Campus Harstad.

Kursavgiften er 500,- pr. pers. Kursavgiften dekker
kursprogram, lunsj begge dager og middag. Faktura for
kurset sendes ut i forkant av gjennomføringen.

Maks 30 deltakere. Første mann til mølla-prinsippet gjelder.
Vi sender ut påmeldingsbekreftelse.

Kontaktpersoner
Arne Markussen, Harstad Rotaryklubb
arne.m@polarkonsult.com | 913 52 146

Aud Nergård, Harstad Rotaryklubb
aud.nergaard@hlkbb.no | 414 59 423

Påmeldingsfrist: 18. mai 2022
Meld deg på ved å bruke linken under

Meld deg på her

Praktisk info

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=sXx1OR8Tt0GMSz-WW0bkEkyX0gCTAgFHnCMOwv47s4lUNEdYN1hIQVRMREtMN1RNWTBFQVZDSUpPRC4u

