Välkommen till det 13:de Nordiska OpenSpaceOnOpenSpace.
THEME: How can the use
of Open Space Technology
make a difference, today?
Issues & opportunities?
Denna gång samlas vi – vid Öresjöns strand…

TEMA: Hur kan Open Spacemetoden göra skillnad idag?
Utmaningar och möjligheter?

Vi samlas vid sjön, på torsdag den 11 augusti från kl 16. En
timme senare startar vi med storytelling – då vi delar
berättelser om Open Space (sads, glads & mads). På fredag
morgon öppnar vi upp för våra viktigaste samtal kring temat.
Open Space-mötet avslutas kl 15 på lördag 13 augusti.

We gather at the lake, Thursday August 11th from 4 pm,
starting with storytelling at 5. We share stories from Open
Space (sads, glads & mads). On Friday morning we open
space for the most important conversations. The OST
meeting ends 3 pm on Saturday August 13th.

Hitta hit: Två Skyttlar är 35 km från Landvetter flygplats/65
km från Göteborg. Mer info:
http://www.tvaskyttlar.com/document/hitta_hit

How to get here: Två Skyttlar is situated 35 km’s from
Landvetter airport/65 km’s from Göteborg. More info:
http://www.tvaskyttlar.com/document/hitta_hit

NOSonOS vänder sig till praktiker som har erfarenhet av att
använda Open Space-metoden, som har faciliterat massor
med OS-möten – eller några få (eller just förbereder sitt
första). Vi må använda metoden på lite olika sätt t ex inom Art
of Hosting, Genuine Contact och bland de som arbetar med
Agila arbetssätt. Vår mångfald berikar konferensen och knyts
ihop av uppfattningen att det är en fantastisk mötesmetod.

NOSonOS is for practitioners who have experience, using
Open Space Technology, who have facilitated numerous
meetings – or a few (or are just preparing their first). We
may use OST a bit differently for example within Art of
Hosting, Genuine Contact or in the Agile community. Our
diversity enriches the meeting and we are all tied together
by our belief that this is a fantastic meeting methodology.

Självkostnadspris 2100 (enkelrum), 1740 (dubbelrum)
inkluderar samtliga måltider och dokumentation.

The heavily subsidized price is 2100 SEK (single) 1740
(double), including all meals and documentation.

Vi som bjuder in: Johann Rehnberg, Eva P Svensson och
Thomas Herrmann – medlemmar i Svenska Open Space
Institutet

Your hosts are: Johann Rehnberg, Eva P Svensson och
Thomas Herrmann – members of the Swedish Open Space
Institute.

Anmälan senast den 10 juli.
Maila: eva@epshumaninvest.se eller
ring: +46 (0)706-89 85 50.

Registration by Juli 10th.
Email: eva@epshumaninvest.se or
Call: +46 (0)706-89 85 50.

