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Ers Majestät, 
Herr Landshövding,
Kära gäster,   

VILKEN FANTASTISK DAG vi delade tillsammans den 19 juni i Kalmar! För tredje 
gången arrangerades Seminariet Ungt Ledarskap på en annan plats än på Stockholms 
slott. Scouterna och Stiftelsen Ungt Ledarskap vill föra samtalet om det unga värde
baserade ledarskapet med ännu fler och vi är särskilt glada att ha gjort detta i Kalmar 
tillsammans med er. På temat ”Betydelsen av ett värdebaserat ledarskap i det digitala 
skiftet” samlade vi över 150 ledare och delade reflektioner, idéer och erfarenheter kring 
hur organisation och ledarskap påverkas av det digitala skiftet, vilka utmaningar och 
möjligheter som skapas samt hur ett värdebaserat ledarskap kan bidra till framgång.

Kristin Heinonen delade med sig av sina tankar kring ledarskap i det digitala skiftet 
och vår förmåga att navigera i förändring. Martin Rosén presenterade de värderingar som 
leder honom i hans ledarskap och hans erfarenheter kring modet att leda i förändring. 

Mod, omtanke och handlingskraft är stiftelsens och Kompassrosstipendiets värde
ord och några som visar särskilt prov på dessa värderingar är årets stipendiater 
Hamza Mostafa, Alexandra Tecle och Shanga Aziz. Deras engagemang, värderingar
och drivkrafter gör dem till förebilder – de når ut till ännu fler som kommer att 
fortsätta att göra världen till en bättre plats. Kom ihåg att en nominering till Kompass
rosen kan göra stor skillnad för den som blir nominerad – det är en bekräftelse på att 
man som ung ledare är på rätt väg och att någon sett ens goda ledarskap och värderingar. 
Nominera en ung ledare redan idag!

Vi vill med detta tacka alla som bidragit till att göra seminariet till en fantastisk 
dag fylld av nya möten och inspirerande samtal. Vi vill också passa på att uppmana dig 
att följa din inre kompass och vara modig, omtänksam, handlingskraftig, respektfull 
och inkluderande. Det är värderingar som är viktiga för att inkludera det unga värde 
baserade ledarskapet.

Eva Fernvall  
Styrelseledamot
Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap

Petra Lindskog 
Generalsekreterare 
Scouterna

Foto: Magnus Fröderberg
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Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap bildades på initiativ av Scouterna på H.M. 
Konungens önskemål att främja ungdomars utbildning i ledarskap utifrån de värde
ringar som kommer till uttryck i scoutrörelsen. En av utgångspunkterna och kärnan 
i såväl Stiftelsen Ungt Ledarskaps som Scouternas verksamhet, bygger på ett ungt 
ledarskap – där unga ledare får möjlighet att bidra med sina perspektiv, idéer och sin 
kunskap för att skapa ett bättre samhälle, men också ett nyfiket och förändrings och 
för bättringsdrivet ledarskap.

Digitaliseringen slår igenom på allt fler områden, vilket innebär både nya möjlig
heter och nya utmaningar. Som ledare och individer kan vi inte ”välja” digitalisering 
eller avstå, utan digitalisering kan snarare ses som en samhällsförändring som vi som 
ledare och individer behöver förhålla oss till. Gamla sätt att arbeta, umgås och leva 
påverkas – på gott och ont. Det digitala skiftet utmanar oss som ledare att vara mer 
visionära i vårt ledarskap, snarare än kontrollbaserade. Självledarskap och medarbetar
skap blir centrala begrepp vilket ställer krav på vårt ledarskap  vårt samhälle behöver 
ett ledarskap som bygger tillit, öppenhet och transparens, det behöver vara välvilligt 
och ha ett gott syfte. Det värdebaserade ledarskapet blir centralt och spelar en stor 
roll oavsett hur digitaliserade vi är. Men hur förstår vi förändringen som sker och hur 
utmanas ett värdebaserat ledarskap i det digitala skiftet?

Temat för årets seminarium handlade därför om ledarskap i förändring utifrån de 
nya förutsättningar som det digitala skiftet skapar. Genom aktiva val kan vi bestämma 
hur ny teknik och de nya möjligheterna används till något gott och stärker de goda sätt 
vi redan utvecklat. Det värdebaserade ledarskapet är centralt, och har alltid varit, men 
vad innebär det för ett modernt ledarskap? Hur förstår vi förändringen som sker och 
hur utmanas vårt ledarskap i det digitala skiftet? Hur påverkas vi av förändring och hur 
förändras ledarskapet och din roll som ledare? Hur kan vårt värdebaserade ledarskap 
vägleda oss?

Betydelsen av ett 
värdebaserat ledarskap 
i det digitala skiftet

Foto: Nathalie Malic
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”Ett ungt värdebaserat 
 ledarskap är ett nyfiket och   
 förändrings drivet ledarskap” 
 H.M. Konung Carl XVI Gustaf 

Vi lever i en föränderlig värld. Det har vi kanske alltid gjort och kommer alltid 
att göra. Den första, den andra och tredje industriella revolutionen omformade 
 människors livsvillkor i grunden. Nu står vi mitt i den fjärde industriella revolutionen, 
med artificiell intelligens, robotteknik och nanoteknik alldeles för dörren. 

Digitalisering slår genom på allt fler områden. Ett uppkopplat samhälle kräver många 
och snabba beslut. Det ställer höga krav på dem som ska fatta besluten. Då gäller det 
att våra ledare bottnar i sina värderingar och utövar sitt ledarskap med omdöme. 

Mot den här bakgrunden känns dagens tema alldeles riktigt. Värdebaserat ledarskap 
i en digital samtid, det känns att den passar precis som handen i handsken. Seminariet 
har i tio år samlat ledare i privat, offentlig och ideell sektor för att diskutera vikten av 
ett ungt värdebaserat ledarskap. Sedan ett par år tillbaka åker det runt i landet, vilket 
jag tycker är trevligt och bra. Inte minst som idag när vi har möjlighet att vara i ett 
sommarvarmt Kalmar. Ett ungt värdebaserat ledarskap är ett nyfiket och förändrings
drivet ledarskap. 

Jag hoppas att vi ska kunna ha högt i tak!

H.M. Konung 
Carl XVI Gustaf

Detta är ett utdrag från H.M. Konungens tal.

Foto: Nathalie Malic
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”Jämfört med den 
 industriella revolutionen 
 så går den digitala 
 revolutionen mycket 
 snabbare fram.”  
 Kristin Heinonen

Digitaliseringen är det största samhällskifte vi går igenom sedan den industriella
revolutionen. Den påverkar en mängd saker,. Hur vi tar del av kultur. Hur vi arbetar.
Till och med hur vi träffar våra partners!

Men jämfört med den industriella revolutionen så går den digitala revolutionen 
mycket snabbare fram. Det här är kan vara skrämmande för ledare. För hur ska man 
navigera i så här snabba förändringar där trender uppstår och blir norm på kanske 25 
eller 10 år? 

Trender presenteras ofta i två olika extremer som övergående flugor eller megatren
der som kommer vända uppochner på allt. Sanningen ligger ofta där emellan. Som 
omvärldsbevakande ledare är en av de största utmaningarna att bedöma det du lägger 
märke till och här finns flera fallgropar. Jag ska dela med mig av tre vanliga misstag 
som ledare gör när de ska ta ställning till digitala trender:

Det första misstaget är något högst mänskligt. Dina personliga värderingar påverkar 
din bedömningsförmåga. 

Det andra misstaget är strategiskt  att kunna men ändå inte satsa på nya digitala 
tjänster för man är rädd att konkurrera med den egna verksamheten.

Det tredje misstaget är att titta på en trend och tänka att den kommer fortsätta 
utvecklas i konstant riktning.  Men digitala trender påverkas av en mängd faktorer 
utanför teknikens område som ekonomi, kultur, politik och rådande normer. Och 
normskiften och kulturella skiften är mycket svårare att förutse än teknikskiften. 

Som ledare är det ditt jobb att inte bara observera digitala trender utan också an
vända dem i din verksamhet för att nyktert försöka bedöma  är det vi gör och sättet vi 
gör det på relevant om fem år?

 Skillnaden mellan att slås omkull och få en kallsup av en trendvåg och att elegant 
surfa ovanpå är att se hur vågen föds, hur den växer och vart den är på väg.  

Led med självinsikten att dina personliga värderingar starkt färgar vilka möjligheter 
du ser i en digitalt driven framtid. 

Kristin Heinonen
Digital trendanalytiker, Medievärlden

Detta är ett utdrag från Kristin Heinonens tal.

Foto: Nathalie Malic
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Jag har tre värderingar som är viktigast för mig i mitt ledarskap: vision, tillit och struktur.
 Min första värdering är vision. Min vision är att bli världens bästa hyresvärd. Vi 

arbetar löpande efter denna vision och utvecklar den på olika sätt varje dag. Två gånger 
per år har jag en inplanerad dag i kalendern som heter ”Helikoptermode”. Det betyder 
att jag svävar ovanför mitt ledarskap och företagande som en helikopter. Jag drömmer 
gränslöst om var vi kan vara om ett, tre, fem år och låter fantasin flöda. 

 Min andra värdering är tillit. För mig innebär tillit: ärlighet, lojalitet, att ställa upp 
för varandra och hålla varandras ryggar inom företaget.

 I mitt företag har jag åtta anställda med sex olika nationaliteter: Albanien, Bulgarien, 
Palestina, Syrien, Ukraina och Sverige. Mina medarbetare står inför både små och stora 
utmaningar, och ofta är det situationer som många inte ens kan sätta sig in i. Att backa 
dem i sådana situationer gör att jag växer, både som människa och ledare.

 Min sista och tredje värdering är struktur. När jag var 22 år kom jag in i fastighets
branschen. Den här tiden var en bra skola för mig när det kom till min strukturella 
förmåga. Jag började med en stark morgonrutin. Vanligtvis går jag går jag upp klockan 
5 eller 6, tränar och sätter mig ner med block och penna.

 Jag skriver ner mina mål för de närmaste etttre åren som kommer ur mina ”heli
kopter modedagar”. Jag skriver alltså samma sak varje dag, varje morgon under minst 
ett års tid. Då hjärntvättar du hjärnan och aktiverar det undermedvetna. Orden ligger 
hela tiden där i bakhuvudet och är redo att kliva fram när chanser och möjligheter ges.

 Då samhället utvecklas snabbt är struktur en väldigt viktig ingrediens att ha med 
sig. Har jag den på plats är den som ett ankare som håller mig stabil i den föränderliga 
världen vi är i.

Martin Rosén
Etableringsansvarig, Visions By Rosén Fastigheter 

Detta är ett utdrag från Martin Roséns tal.

”Jag har tre värderingar 
 som är vikigast för mig 
 i mitt ledarskap: 
 vision, tillit och struktur”  
 Martin Rosén

Foto: Magnus Fröderberg
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I dag ska jag prata om ett stort, globalt socialt forum, där unga människor möts från 
öst, väst, nord syd. Man lajkar varandras idéer, chattar, man delar bilder. Men till skill
nad från nätet klipper du inte relationen när du inte håller med. Du fortsätter att följa 
även om dina följare tycker någonting annat, i medvind och motvind. 

Jag pratar såklart om Världsscoutjamboreen i Nordamerika sommaren 2019. Unga 
från hela världen, möts, utforskar idéer, utbyter tankar. De gör roliga saker tillsammans 
och knyter vänskapsband över världen i ett nät av världsförbättrare. 

I Scouterna genomförs alla aktiviteter i små grupper, patruller, där alla får synas och 
vara delaktiga. I patrullerna lär sig scouterna att samarbeta, leda andra och visa hänsyn. 
Att i tidig ålder få utmanas och träna sitt ledarskap är viktigt! Där är scoutmetoden 
genial. Att kunna leda sig själv och lita på sin egen förmåga är grunden i allt ledarskap, 
liksom att kunna samspela med andra.

Som barn och ungdomsorganisation där många scouter aldrig upplevt en tid då 
internet inte fanns, är det en självklarhet att utnyttja möjligheterna som digitalisering 
ger. Vi vågar vara nyfikna, testa och vara med och bryta ny mark. Det blir bara fler och 
annorlunda sätt att göra scouting än tidigare!

Många gör saker för första gången i Scouterna och då spelar ledarskapet roll. Vill vi 
ha ett ledarskap som är modigt och ungt, då är scouter relevanta. Vår grund bygger på 
mod, omtanke och handlingskraft. Många av våra scouter kan bli morgondagens unga 
ledare och vi välkomnar unga ledare i samhället. 

Jag skulle vilja utmana och uppmuntra er att prata med någon som tycker annor
lunda, och sen har ni världens möjlighet att hålla kontakt via Facebook, Instagram 
eller Snapchat!

Petra Lindskog
Generalsekreterare Scouterna 

Detta är ett utdrag från Petra Lindskogs tal.

Som barn- och ung-
domsorganisation där 
många scouter aldrig 
upplevt en tid då 
internet inte fanns, 
är det en självklarhet 
att utnyttja möjlig-
 heterna som 
digitalisering ger.”  
Petra Lindskog

”

Foto: Magnus Fröderberg
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Alexandra Tecles engagemang startade tidigt. Redan som tolvåring blev hon hjälpledare
i ett basketlag. Nyfikenheten kring hur en förening styrs tog fart och ledde till ett 
breddat engagemang i rörelsen. Nu arbetar hon aktivt genom att skapa förutsättningar 
för unga ledande positioner och roller, precis som hon fick den möjligheten. Hennes 
ledarskap är byggt på inkludering och skapar förutsättningar för fler unga att ta plats i 
ledande roller. 

ALEXANDRA TECLE, 21 ÅR:

”Mod betyder mycket. Att 
våga säga till äldre att de har 
fel är otroligt tufft och kräver 
mod. Men jag har haft ledare 
bakom mig som säger att de 
tror på mig. Mod, omtanke 
och handlingskraft har släppt 
in mig i maktens korridorer.”

Kompassrosstipendiat 2019

Hamza Mostafa har alltid drömt om ett samhälle där alla får vara en del och han brinner 
för jämställda rättigheter bland unga i Linköpings utanförskapsområden, såväl som i 
andra delar av världen. Han är inte bara student och fritidsledare, han är även engagerad 
i Röda Korsets ungdomsförbunds styrelse och är initiativtagare bakom flertalet projekt, 
bland annat Life2mothers som arbetar för att förändra förutsättningarna kring mödra
dödlighet i Somalia.

HAMZA MOSTAFA, 21 ÅR: 

”Jag vet inte om jag är en förebild, 
men jag tänker att jag vill bli. Mitt 
mål är att inspirera andra. Det för-
söker jag göra genom att visa att jag 
sätter mina visioner i handling. Visa 
att bara du tror på dig själv så går 
det. Allt är möjligt.”

Kompassrosstipendiat 2019

Foto: Nathalie Malic Foto: Nathalie Malic
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Med ett outtröttligt engagemang för att skapa en breddad bild av manlighet kämpar 
Shanga Aziz på Locker Room Talk dagligen för att skapa ett mer jämställt Sverige. 
Genom att arbeta förebyggande med att utbilda unga killar stoppar Locker Room Talk 
skitsnacket i omklädningsrummet och gör barn trygga i sig själva. Han startade Locker 
Room Talk som ett UFföretag 2017 och i dag är det en ideell organisation med an
ställda på flera platser i landet.

SHANGA AZIZ, 21 ÅR: 

”Min förebild på gymnasiet 
såg om man hade en dålig 
dag, och sen sa han ‘Först 
mår man bra, sen presterar 
man bra. Det har jag tagit 
med mig i mitt engagemang. 
Det är tydligt, när vi mår bra 
och känner oss stolta och 
pigga, då levererar vi och 
presterar mycket bra.”

Kompassrosstipendiat 2019

Foto: Nathalie Malic

Foto: Nathalie Malic
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Röster från några av 
deltagarna på seminariet

Micael Bydén, överbefälhavare 

På vilket sätt jobbar Försvarsmakten med att ständigt vara samtidsrelevanta och 
leda för och i förändring?
“Vi jobbar kontinuerligt med den här typen av frågor. Vi jobbar långsiktigt, med något vi kallar 
perspektivstudier. Vi sträcker ut oss 2030 år fram i tiden och försöker få tidiga indikationer på vart 
är vi på väg. Det har påverkat hur vi kan leda och ska leda.“ 

Julius Kramer, Kompassrosstipendiat 2018 och scout

Du som ledare har erfarenhet av ledarskap i en ständigt aktuell och uppkopplad 
värld. Berätta om vad du gör och hur det utmanar ditt ledarskap?
“Jag är scoutledare, dels för en patrull unga scouter som är 18 år och dels är jag med och leder 
World Organization of the Scout Movement, som är en av världsorganisationerna som samlar 
scoutrörelsen. Vi har 50 miljoner medlemmar. Jag måste förhålla mig till digitalisering på olika plan 
i ledarskapet. På makroplanet är vi en folkrörelse som funnits i 100 år och som överlevt en massa 
trender. Vi har förhållit oss till en massa trender och nu måste vi förhålla oss till den här. Hur kan 
digitalisering möjliggöra för fler barn och unga att bli aktiva i samhället?”

Louise Östlund, Kalmar Science Park 

Berätta om er verksamhet! 
“I Science Park här i Kalmar jobbar vi dagligen med digitalisering. Vi har en inkubator med start
ups. Att få vara i den här verksamheten är en ynnest. Förut talade man om ITbolag men det finns 
inte längre. Det finns i det vi gör och andas. Det är ett stort fokus på behov, och man använder 
samhällstrender till det. Vi är i det varje dag och försöker förvalta det och driva dem framåt.”

Micael Bydén, 
överbefälhavare

Julius Kramer, 
Kompassrosstipendiat 
2018 och scout

Louise Östlund, 
Kalmar Science Park

Foton: Magnus Fröderberg
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Azita Shariati, Sodexo               

Hur ser du som ledare på förändring, och var hittar du mod att leda för det okända? 
“Jag kommer vara rak och ärlig: Vi har inget annat val. I världen vi lever i krävs mod att agera när 
du inte har alla svar. Det går inte att vänta och ha alla svar, och ha gjort hela riskbedömningen för 
att genomföra en förändring. Det som stärker mig som ledare att kunna göra det, är medarbetare 
med fantastiska kompetenser som kan leda mig i förändringsarbetet. Man behöver lita på sin egen 
förmåga och de som finns omkring en.”
 
Tova Persson, Drivhuset Kalmar 

På Drivhuset arbetar ni med att hjälpa entreprenörer att starta och driva företag eller 
på andra sätt förverkliga sina idéer. Vad ser du för trender bland unga modiga ledare, 
kopplat till ledarskap i en digital samtid? 
“När vi möter dessa unga entreprenörer är de i ett tydligt stadium, med sin idé och sin entrepre
nöriella resa. Då jobbar vi mycket med värderingar, de vill förbättra världen vi lever i. Jag ser en stor 
trend i öppenhet, att man vill dela med sig och stötta andra. Det finns en grogrund för unga att 
hitta förebilder i andra unga människor. “

Frank Berglund, RFSU 

Hur tycker du som ung ledare att man bäst utmanar traditionella strukturer (rutin, 
system)?
“För mig är svaret på många ledarskapsfrågor att ha ett normkritiskt värdebaserat ledarskap, för att 
medvetandegöra, förändra och granska maktstrukturer. Som ledare har man makt, vare sig man vill 
det eller inte. Som ledare är man ansvarig för att förändring ska ske, för vem ska annars göra det?” 

Ida Texell, Upplands-Bro kommun

Hur hittar du mod att leda i ett digitalt skifte och en värld av förändring? Hur har du 
som ledare en öppenhet mot det okända?
“Jag har funderat kring vad mod är och vad det står för. Vad är förändring? Jag tänker att vi alla 
möter mod på olika sätt i våra liv. Mod för mig är att hitta en samhörighet med kloka människor, 
men också att hitta uthållighet. Om du säger att något är viktigt och tror på det, måste du orka stå 
trots att det är motstånd.”

RÖSTER FRÅN NÅGRA AV DELTAGARNA PÅ SEMINARIET:

Ida Texell,
Upplands-Bro kommun

Tova Persson, 
Drivhuset Kalmar

Frank Berglund,
RFSU

Azita Shariati,
Sodexo

Foton: Magnus Fröderberg
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World Organization of the Scout Movement

Scand. Design Online AB

Amazon

Fiore Floristdesign

LNU

Region Kalmar Län

Dalby Ekologiska

Friluftsfrämjandet

Fryshuset

Scouterna

Jonas Lindström Studio AB

Moderaterna

Handelsbanken

Linneuniversitetet

Pontuz Löfgren AB

Scouterna

Ensamkommandes Förbund

Stena AB

Life2mothers & Kvarter1

Mizetto AB

Region Kalmar län

Linnéuniversitetet

Torsås kommun

Rebecka

PerOlof

Alf

Mathias 

Andreas

Tilda

Filip

Per

Albert 

Julius

Annika

Andjela 

Klara

Sam

Leif 

Sofi

Lisa

Rasmus

Petra

Jonas

Måns

Johan 

Petronella

Pontuz

MarieLouise

Omid

Linda

Hamza

Richard

Helena

Malin

Sofie

Johansson

Jonsson

Jönsson

Karlsson

Karlsson

Karlsson

Klasson

Klingbjer

Klintberg

Kramer

Krause

Kusmuk

Kågefors

Larsson

Larsson

Larsson

Larsson

Larsson

Lindskog

Lindström

Linge

Lorentzon

Lång

Löfgren

Lövgren

Mahmoudi

Mickelson

Mostafa

Muskala

Nilsson

Nylund

Nyström

DELTAGARE  ORGANISATION  

Fryshuset

Peppy Pals

Scouterna

Region Kalmar län

Region Kalmar län

Drivhuset Kalmar

Kalmar FF

Månskensteatern

Scouterna

Student i Linnéuniversitetet

Visions By Rosén Fastigheter

Region Kalmar län

Sodexo AB

Boksmart AB

Region Kalmar län 

Boksmart AB

Electra Gruppen AB

Astrid Lindgrens Hembygd

Nybro kommun

Smålandsidrotten

Hela Sverige ska leva Kalmar län

Wallenbergstiftelserna

Scouterna

Högsby kommun

GREEN DEER HOLDING

Nöbble Gård AB

Nöbble Gård AB 

KFUM JKS

UpplandsBro kommun

Kungliga Hovstaterna

FBC Kalmarsund & Fritidskanalen

Johan

Ellen 

Paulina

Martin

Helen

Magnus

Tova

Jonas

Torbjörn

Robert

Rahaf

Martin

Emma

Azita 

Emelie 

Malin 

Andreas

Anneli

Johanna

Susanne

Rickard

Weronica

Ingrid

Oscar

Kicki

Magnus

Veronica 

Lennart 

Alexandra

Ida

Margareta

Linnéa

Oljeqvist

Olovsson

Olsson

Persson

Persson

Persson

Persson

Persson

Quist

Rapakko

Rashdan

Rosén

Rydh

Shariati

Sjölander

Sjölander

Sjölander

Sjöstedt

Stejdahl

Stockman

Strandberg

Stålered

Sundström

Sundås

Svensson

Svensson

Svenzén

Svenzén 

Tecle

Texell

Thorgren

Thurfjell
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Emmaboda kommun

Scouterna

Scouterna

Oskarshamns kommun

British Embassy

Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap

Linnéuniversitetet

Linnéuniversitetet

Alertix Veterinary Diagnostics AB

Kalmar Science Park

AnnChristine

Malin

Erika

Johanna

Lars

Agnes

Tilda

Kerstin

Bengt

Louise

Torgnyson

Wallén

Wernbro

Wihl

Wiklund

von Essen

Zerat

Årmann

Åstrand

Östlund

NOMINERA 
EN UNG LEDARE

Nu är nomineringen öppen till nästa 
års Kompassrosstipendier!

Vilken ung ledare under 25 år känner 
du som är modig, omtänksam 

och handlingskraftig?

www.ungtledarskap.se

Foto: Nathalie Malic



Stort tack till
HANS MAJESTÄT KONUNGEN

SEMINARIETS TALARE
Kristin Heinonen, Martin Rosén, Eva Fernvall, Petra Lindskog samt årets Kompassrosstipendiater 

SEMINARIET UNGT LEDARSKAPS STYRGRUPP
Petra Lindskog, Liza Rosenberg, Caroline Thunved, Ulrika Askengren och Rebecca Sundberg 

SEMINARIETS UNGT LEDARSKAPS REFERENSGRUPP
Petra Lindskog, Daniel Dellham, Eva Fernvall, Rebecca Sundberg, Peter Röjhammar

SEMINARIETS MODERATORER
Martin Björgell och Ida Gratte

SEMINARETS MUSIKER
Helena Josefsson med musiker

FUNKTIONÄRER
Alla funktionärer från Scouterna och Stiftelsen Ungt Ledarskap

Tack till
SEMINARIET UNGT LEDARSKAPS MEDARRANGÖRER:

SCOUTERNAS OCH STIFTELSEN UNGT LEDARSKAPS HUVUDPARTNERS:


