
Hej!

Hoppas allt är bra med dig!

Vår nästa grupp för att delta i en Tribe Group Master Mind närmar sig och är
den 13 Maj, 2021: 08.30 - 10.00.

Vi har haft 10 grupper igång under 2020-2021 och fått fantastisk återkoppling
från deltagarna. Se feedback nedan.



Dessutom kan man gå samman och samarbeta precis som 4 personer gjorde
på en o�entlig upphandling och fick den på 400 miljoner på 4 år. Sin resa
kring detta delar de med sig av den 6 maj 13.30. Anmäl dig til webinaret på
hemsidan. www.tribegroup.org

Vet du redan nu att du vill ingå i Tribe Group Master Mind så kan du boka din
plats på följande länk, så kommer jag att personligen ta kontakt med dig,

https://www.tribegroup.org/medlemsskap

Medverkan per år är 5988 kr ex moms eller 499 kr ex moms per månad.
Du väljer det alternativ som passar dig bäst.

Presentation

Första gången kommer vi ha en personlig introduktion på 5-10 min per
person.

För att vi ska kunna hjälpa varandra på bästa sätt är det bra att få en bild om
vem man är vad man brinner för och vad man vill åstadkomma.

Därför rekommenderar jag att man tänker till och är beredd på att förmedla:

http://www.tribegroup.org
https://www.tribegroup.org/medlemsskap


1. (DÅTID) Kort bakgrund (utan att det blir ett CV)
- Vad/vilka har gjort dig till den du är i dag?
- Berätta kort om en utmaning som har format dig.

2. (NUTID) Var står jag nu i mitt liv med fokus på ditt företagande
- Vad händer just nu i ditt liv?
- Vad har du för drivkrafter som tar dig framåt?
- Vad ger dig mening, glädje och energi?

3. (FRAMTID) Riktning och målsättning för framtiden.
- Hur ser riktningen i livet ut?
- Din framtidsvision? Vad vill du uppnå på kort och lång sikt?

Tider under året

Under resan kommer vi att utforska tolv gemensamma hållplatser, fördelade
under 10 månader, från maj 2021 till mars 2022. Under sommarledigheten gör
vi ett lite längre uppehåll v26-32.

Mötesdagar och tider
13 Maj, 2021: Kl 08.30 - 10.00
3 Juni, 2021: Kl 08.30 - 10.00
24 Juni, 2021: Kl 08.30 - 10.00
26 Aug, 2021: Kl 08.30 - 10.00
16 Sept, 2021: Kl 08.30 - 10.00
7 Okt, 2021: Kl 08.30 - 10.00
28 Okt, 2021: Kl 08.30 - 10.00
18 Nov, 2021: Kl 08.30 - 10.00
9 Dec, 2021: Kl 08.30 - 10.00
20 Jan, 2021: Kl 08.30 - 10.00
10 Feb, 2021: Kl 08.30 - 10.00
3 Mars, 2021: Kl 08.30 - 10.00

Riktlinjer

För att våra trä�ar ska ge bästa möjliga utdelning, får alla deltagare lika
mycket tid att vara i fokus.



Mötet: Första gången kan det vara svårt att få tekniken att fungera så börja i
tid, gärna 10 minuter innan mötet. Se till att registrera er på sidan, för det
kan ta lite tid första gången.

Allt som sägs i gruppen sker i förtroende, det kan röra sig om personliga eller
a�ärskritiska saker.

Lyssna aktivt, lyssna på vad alla säger, ta till dig, förstå sammanhanget,
reflektera och dela konstruktiv feedback på frågeställningar.

Mötestid 90 minuter

Kom förberedd och i god tid så du hinner få ordning på kamera och
mikrofon. Mötet öppnas en stund innan start, och du kan dröja kvar en stund
efteråt, om du önskar det.

Meddela din facilitator om du får förhinder. God framförhållning uppskattas.

Anteckning

Ha dator eller papper och penna till hands så att du kan anteckna under
mötet.

Gör noteringar om de andra deltagarna så att du minns deras
frågeställningar under veckan som kommer. Du kanske kommer på en bra
lösning efter några dagar!

Anteckna värdefulla tips och intressant respons som presenteras under
feedbacken. Du kan också ha nytta av responsen till de andra deltagarna.

Skriv ned nya utmaningar, idéer och mål som du får under mötet, sådant
som hjälper dig att flytta fram dina positioner.

Tänk på

Stäng av mobilen och annat som stör, t.ex. bakgrundsljud. "Muta” mikrofonen
när du inte är aktiv. Ett tips är att använda en programvara som heter Krisp
som tar bort oönskat bakgrundsljud (har provat att trumma med en penna
utan att det hörs). Länk till Krisp finner du här.

Välj en plats med bra belysning. Vi vill se vem vi pratar med.

https://ref.krisp.ai/u/uacba1a151


Ha gärna videokameran i ansiktshöjd, så att vi slipper näsborrar och
“grodperspektiv”.

Sätt gärna fram ett glas vatten så att du kan fukta strupen.

Utmaning/fråga

Kom ihåg också att formulera en fokusfråga som ni vill få feedback och
perspektiv på.
Det hjälper oss att få andras syn och kan hjälpa oss att få klarhet och kunna
göra rätt beslut i en fråga eller ta ny riktning eller forma en strategi som vi
kan ta action på.

Syftet med Master Mind-mötet är att dela utmaningar och frågor med
varandra – liksom ett brett spektrum av lösningar. Kom ihåg: Det händer
alltid något när människor möts!

Inga frågor är mer rätt eller fel. De utmaningar du har i din vardag vill din
grupp hjälpa dig att lösa. Frågorna kan handla om brist på a�ärer, kunder
som inte betalar, e�ektiv tidsplanering, kommunikationsproblem,
branschkontakter, stress som tär, upphandlingar, finansiering, krångel med
medarbetare, utmattning eller konsten att skriva avtal. Eller nåt helt annat.

Vad dina gruppmedlemmar svarar på dina frågor kommer att påverka din
vardag. Tänk därför igenom hur du vill formulera din utmaning/fråga så att
du fångar det väsentliga.

Exempel på början på en fråga:

Vad ska jag göra för att...
Hur kan jag...
Vad skulle ni råda mig till att...
Vad anser ni....
Vem tycker ni jag ska kontakta för att...
Hur skulle ni ha löst....
Vad skulle ni anse vara rätt väg att...
Vad har ni för erfarenhet kring...
Jag gjorde så här, tycker ni jag skulle gjort annorlunda och i så fall vad?

Agenda



Våra trä�ar kommer att utgå från en ganska fast struktur. Om vi vill skapa
mer dynamik, kan vi ibland stuva om lite och testa variationer eller gå
igenom användbara verktyg som är relevanta för gruppen.

Mervärde

Tribe Group har mer att ge än de tolv Master Mind-mötena, men för att inte
överlasta dig med information just nu, återkommer vi med punkten
Mervärde.

Idéer, synpunkter eller frågor?

Vi vill gärna ha en dialog. Hör av dig med dina synpunkter.

Facilitator

Marko Gyllenland är grundare av Tribe Group och anlitar professionella
facilitatorer för din Master Mind-grupp. Dessa kommer att leda processen
för Master Mind-mötena och på andra sätt hålla ihop helheten.

Än en gång: varmt välkommen till Tribe Group och din Master Mind-resa!

Med vänlig hälsning,

Marko Gyllenland
Grundare av Tribe Group

info@tribegroup.org
0709-83 98 06
www.tribegroup.org

mailto:info@tribegroup.org

