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Fire forhenværende direktører fra indflydelsesrige interesseorganisationer giver deres fremstilling af, hvordan
interesseorganisationer ledes, hvad deres opgaver er og hvordan de agerer i forhold til staten, andre
myndigheder, internationale organer og ikke mindst medierne.
Det er den konkrete selvoplevede virkelighed gennem en lang periode. De fire direktører har alle været
tilknyttet deres respektive organisationer i over 30 år, så det er et gevaldigt tidsrum, de øser erfaringer fra.
IndholdsoversigtForordForfatternes forordKapitel 1. PrologKapitel 2. Over alle grænser – ledelsesfortællinger
fra 30 år i Industrirådet/DanskKapitel 3.
Et er et søkort at forstå, et andet skib at føre – Ledelse af Danmarks Rederiforening Af PeterKapitel 4.
Axelborg, landbrugets politiske nervecenter – Landbrugsraadet som interesseorganisationKapitel 5.
Navigation i en meteorsværm – Ledelse af Kommunernes Landsforening (KL)Kapitel 6. Epilog – Lessons
learnedTak fra forfatterneForfatterbeskrivelseAndre publikationer fra CAMS-COPENHAGEN
På baggrund af det korrigerede budget og regnskab for 2017 beskrives et forslag til driftsoverførsler fra 2017
til 2018 og efterfølgende år. Evidentia har mere end 20 års erfaring, og vi kan hjælpe dig med alt fra
rekruttering, undersøgelser, implementering af organisationsudvikling og meget mere. Seniorhøjskolens

historie siden 1994. 5. I denne fase skal resultaterne af forhandlinger offentliggøres og den praktiske.
Skrevet af Svend Feldberg den 25 August 2013 i Kerteminde. Seniorhøjskolens historie siden 1994.
Evidentia har mere end 20 års erfaring, og vi kan hjælpe dig med alt fra rekruttering, undersøgelser,
implementering af organisationsudvikling og meget mere. Her kan du læse om de muligheder, der er for at
tage et. Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge er en interesseorganisation der, i
socialpædagogisk faglige og politiske sammenhænge, repræsenterer. Evidentia har mere end 20 års erfaring,
og vi kan hjælpe dig med alt fra rekruttering, undersøgelser, implementering af organisationsudvikling og
meget mere. I denne fase skal resultaterne af forhandlinger offentliggøres og den praktiske. – Ejet af DONG
Energy og Siemens Wind Power – Stor og magtfuld virksomhed – 27 % overskudsgrad – Stærk infrastruktur
Flere og flere studerende ved videregående uddannelser har mulighed for praktikforløb i deres uddannelse.
Vælg en side. Denne kommunikation er afgørende. Nyheder Nyt om navne - april. Vi skaber løsningerne til
fremtidens landbrugs- og fødevareerhverv. Ethereum, Monero etc. Natur & Miljø er en årligt
tilbagevendende konference, tilrettelagt af KTC - Kommunalteknisk Chefforening og EnviNa. Dét billede er
nu ved at.

