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Power Team – Solo och mikroföretagare 
 

Ett nätverk för dig med det lilla företaget 
 

 

Såhär mot slutet av året börjar du se hur det artar sig. Blev det som du tänkte? Vad 
vill du med nästa år? Nu startar en ny omgång av power team för dig med 0-3 
anställda. Tillsammans med andra i samma situation får du utrymme att reflektera 
kring ditt företagande, stretcha ambitionerna och utvärdera läget. Kanske vill du 
växa? Kanske ha bättre lönsamhet? Kanske få styr på tiden och känna att dagarna 
räcker till?  
 

Ett power team hos oss är en grupp som tillsammans jobbar med egna mål och 
samtidigt ger stöd åt varandra i gruppen.  Nätverket består av max 8 företagare 
som träffas regelbundet under ett halvår, vid 6 möten och däremellan 
kontinuerligt över nätet. Vi jobbar med små grupper för att snabbt lära känna 
varandra och bygga förtroende i gruppen.  
 
Samordnare för nätverket är Lena Gustafsson, certifierad coach med lång 
erfarenhet av verksamhetsutveckling i de minsta företagen och self 
management för dig som leder det. Hon fångar upp önskemål och behov i 
gruppen och koordinerar därefter nätverket, skjuter till information, utbildning 
och tips att arbeta utifrån vid de gemensamma träffarna och följer dialogerna 
på det nätbaserade forumet. Tillsammans stöttar, peppar och lär ni av 
varandra i syfte att utveckla vars och ens egen verksamhet och dig själv i rollen som företagare. 
 
Är du: 

- redo att utveckla ditt företag? 
- redo att lära dig mer om dig själv? 
- ibland ensam med dina problem och lösningar? 
- intresserad av hur andra gör? 

 
 
Då kan det här vara något för dig. 
 

Nytt team startar i November, hör av dig för mer information. 
Prel datum 1:a träff 25 nov kl. 8,30-11 (tid och dag kan ändras efter deltagares önskemål) 
Pris: 5 000 kr ex moms. 
 

Det är din tur nu! 
 


