Lindén Kommunikation, Jyllandsgade 30, 6400 Sønderborg

SSR indbyder til:
Spændende foredrag om psykopater
– og til generalforsamling
Layout: Kronblad.grafisk . Tryk: Als Offset

SSR måtte desværre aflyse den stort anlagte generalforsamling på Victoria på grund
af for få tilmeldinger, så vi har valgt at holde Danmarks korteste generalforsamling
sammen med et spændende og aktuelt foredrag.

w w w. r e k l a m e g a l . d k

Psykopaterne omkring os
Er du over 30 år og aktiv på arbejdsmarkedet? Så er der så godt som 100% sikkerhed
for, at du på et tidspunkt i dit arbejdsliv har været udsat for en psykopat. Måske har du
haft en psykopat som chef, som kollega, som medarbejder eller som samarbejdspartner.
Måske undrer du dig stadig over, hvad det egentlig var, der skete.

Sanne Udsen: Økonom, ph.d., indehaver af
Udsen Consulting og forfatter Sanne Udsen
er ekspert i arbejdsmarkeds- og lønforhold.
Hun er medforfatter og forfatter til bøgerne

Sanne Udsen vil på baggrund af sin bestseller “Psykopater i jakkesæt” (2006) fortælle
om, hvad psykopati er, hvordan man genkender en psykopat og ikke mindst hvad man
skal gøre, hvis man er så uheldig at befinde sig i nærheden af en. Hun vil desuden
beskrive et par af de ganske underholdende cases fra bogen.

“Håndbog for Karrierekvinder” (2000, sammen med Stina Vrang Elias) og “Takt og
tone i arbejdslivet” (2002) og ”Psykopater i
jakkesæt” (2006). Hun er en erfaren foredragsholder og underviser.

Programmet for
generalforsamlingen:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning

Praktiske oplysninger:
Hvor:
Alsion, cafeen

3. Aflæggelse af regnskab

Hvornår:

4. Fastsættelse af kontingent
5. Valg af bestyrelse
6. Valg af suppleanter
7. Valg af revisorer
8. Eventuelt

Tirsdag den 9. december kl. 18.30

Tilmeldingsfrist: Fredag den 5. december
Pris:

275 kr. pr. person, inkl. lækker let
buffet og et glas vin.

Tilmelding:
Hvis du ønsker at deltage, skal du gøre
følgende:
Tilmeld det ønskede antal personer til
arrangementet via www.reklamegal.dk.
Du skal nu indbetale et beløb svarende
til det antal personer, du ønsker at
tilmelde: Broager Sparekasse, reg. nr.
9797 konto nr. 0000405248 senest
fredag den 5. december.
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