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LEVNADSKONST 3.0 
17 -24 september 2016 i Budva, 
Montenegro 
Att avsluta sitt aktiva yrkesverksamma liv är en stor förändring 
för de flesta och leder till många funderingar kring framtiden 
och vad man vill få ut av den tredje fasen i livet. Under denna 
vecka får du och din partner under trevliga former i en stimulerande miljö tillsammans med 
andra i liknande situation planera och bygga er version av levnadskonst 3.0 för livets tredje 
ålder efter ert yrkesverksamma liv.  

INNEHÅLL 
I en gemensam process med din partner går du igenom vilka prioriteringar och möjligheter 
du har i form av drömmar, intressen och ekonomi. Med hjälp av en axiologisk personprofil får 
du bättre förståelse för dina styrkor och drivkrafter. Mellan och under arbetspassen gör vi ett 
antal spännande utflykter och aktiviteter som stöd för processen. Det kommer också att 
finnas möjlighet till egna aktiviteter. I slutet av veckan gör du tillsammans med din partner 
en handlingsplan för vilka aktiva val ni behöver göra för att uppnå er version av 
Levnadskonst 3.0.  
 

PRAKTISK INFORMATION 
I avgiften ingår boende i dubbelrum med helpension (förutom en middag) på Hotell Meduza, 
kursledning, arbetsmaterial, processtöd och axiologisk personprofil. Dessutom ingår flera 
gemensamma aktiviteter som bland annat en utflykt till bergen inklusive övernattning, en 
båtutflykt, vinprovning, matlagning och en halvdagsutflykt till Kotor.  
 
Flyg till Podgorica med Austrian, Air Serbia eller till Dubrovnik med SAS eller Norwegian bokas 
och betalas av varje deltagare separat. Ankomst senast lördag eftermiddag den 17 september. 
Möjlighet finns att lägga till några extra dagar för att se mer av Montenegro, Albanien eller 
Kroatien. Eventuella extra dagar i Budva, egna aktiviteter och annat som du vill lägga till 
utöver det som ingår i programmet betalar du själv.  
 
Avgiften är 17.800 SEK exkl. moms per person, varav anmälningsavgift 3.000 SEK faktureras 
i samband med anmälan. Resterande avgift faktureras sex veckor före start. 
 
Antalet deltagare är begränsat till 10. Anmälan inklusive faktureringsadress skickas till 
Margareta Neld margareta@neld.se  senast 15 april 2016. 
 
Avbokningsregler 
• 6 veckor före kursstart – 100 % återbetalas (utom anmälningsavgiften) 
• 4 veckor före kursstart – 50 % återbetalas (utom anmälningsavgiften) 
• Avbokning senare än 4 veckor medger ingen återbetalning 
 

LEDNING FÖR VECKAN 

Margareta Neld är organisationskonsult, executive coach och 
styrelseproffs 

Helena Lönnkvist Hammar är HR-, organisations- och 
verksamhetskonsult 

Anders Neld är finanskonsult och vet mycket om sparande 
och pensioner 

Mats Lönnkvist har varit advokat och chefsjurist på SAS och 
har goda kunskaper i juridiska frågor 

 
 


