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FOMOMD 

Denne bog skal bidrage til at gøre møder kortere, mere effektive 
og demokratiske. Den skal også gøre møder sjovere, samt bi
drage til åben dialog og øget trivsel. 

Emnet synes banalt, men er et stort problem for mange. Der
for blev bogen - på mange opfordringer - skrevet. 

Selvom læseren synes, at møder ikke er det store problem, bør 
bogen læses, for den indeholder ideer og forslag til fornyelse og 
forandring af traditionelle møder. 

Jeg tror bogen kan hjælpe mødeledere til bedre planlægning 
og deltagere til bedre beslutninger. 

Med de millioner af timer og kroner der hvert år ofres på 
møder, vil en samlet forbedring på 1% spare samfund, forenin
ger og virksomheder for milliarder. 

1 bogen indgår en række vurderingsskemaer. 
De afslutter hvert kapitel, men findes også samlet i kap. 9. 

Ønsker man ikke at skrive i bogen, kan man anvende hæftet 
»Om møder<<, analyse og vurdering. 

Læs bogen, brug skemaerne, tag debatten op på næste møde 
og bidrag således til fornyelse af mødevirksomhed i fremtiden. 

JEG TAKKER HERMED ALLE DE ELENDIGE MØDELE^ 
DERE, DER ER ÅRSAGEN TIL, AT DEN BLEV SKREVET. 

Deltagelse i utallige bestyrelsesmøder har også været varmt 
stof til bogen. 

God fornøjelse med læsning, vurdering og debat! 

Robert Eggersen 
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i o kapitel 

Om møder 

Hver dag året randt gennemføres masser af møder i virksomheder, of
fentlige institutioner, i foreninger og andre organisationer. Masser af 
mennesker bruger megen tid på møder, der ofte løber ud i sandet, uden 
man nåede de ønskede resultater. Efter mødet erklærer mange så deres 
utilfredshed med mødet. Det burde de hellere gøre under mødet Mange 
er usikre på, hvordan møder forbedres. Det er man ikke længere efter 
læsning af denne bog. 

Det er vigtigt at møder er effektive. Samtidig bør der opnås resultater og 
skabes trivsel Disse ting er ikke uforenelige for normale mødedeltagere. 
Man trives ikke, dersom der mangler effektivitet. Man er ikke effektiv 
uden at trives. 

I denne bog beskrives møder ud fra kendte forestillinger om 3 til 12 
deltagere, der er samlet om et fælles formål. 

I bogen gennemgås en masse detaljer som ikke er væsentlige på ALLE 
de møder, der dagligt gennemføres i alle organisationer. 

DU må selv trække lidt fra, når du går til et lille kort, uformelt møde 
uden store beslutninger. 

Læs bogen og opfat den som de maksimale og alternative råd der kan 
gives og tilpas så rådene til de situationer der opstår. 

For hvert kapitel eller afsnit finder du nogle vurderingsskemaer til 
udfyldelse og debat. Der rejses også nogle spørgsmål undervejs. 

Disse skemaer bør udfyldes med dit sidste møde i tankerne og skal så 
diskuteres, når du møder de samme deltagere igen. 

Ønsker du ikke at afbryde læsningen undervejs kan du finde alle 
skemaerne samlet i kap. 9. Her kan du så gennemgå hele mødet i 
sammenhæng. 
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lo lo Problemerne 
Problemer omkring møder er mangfoldige. Som hovedregel er de for 
dårligt planlagt. Både mødeleder og deltagere møder uden at have for
beredt sig. Man har ikke haft tid til at arbejde med dagsorden og materia
ler - ja måske er der slet intet udsendt. 

Alt for ofte foregår tingene ud fra vaner og tradition i stedet for at 
anvende viden, realisme og fornyelse. »Vi holder altid tirsdagsmøde«, 
siger man - også selvom behovet er forsvundet - eller ændret - så det var 
bedre med et møde om fredagen. 

Kun de færreste mødedeltagere kender til alt det der lovmæssigt sker 
nar mennesker mødes. Den viden kaldes gruppepsykologi. Kendskab til 
gruppepsykologi kan forbedre og forny dårlige møder. 

Ofte tillades det på møder, at man taler om noget andet end emnet. Det 
irriterer mange, der så bliver passive eller undlader at komme til møderne. 
Ofte er formål og mål med mødet ukendt af deltagerne. Det medfører 
også manglende engagement og problemløsning. 

I foreninger starter møder pr. tradition kl. 1930. Så er man sikker på at 
»spilde« en hel aften. 

Startede man i stedet 1630 ville mange møder være godt gennemført -
når sulten begynder at melde sig. 

Hvis alle nyder det, kan det lange møde selvfølgelig da være godt nok; 
men de fleste mennesker trives nu bedst, når man er effektiv og får noget 
udrettet godt og hurtigt. 

Ofte inviteres personer med, der ikke har en relevant opgave på mødet. 
Det forvirrer - og deltageren keder sig måske, men »han plejer nu altid at 
være med til mødet«. 

De krav og forventninger, der bør være til de enkelte deltagere, bliver 
sjældent meddelt - og hvordan lever man så op til dem? 

Møder koster mange penge. Det får enkelte ledere til at blive for 
effektive. De afslutter mødet med egne konklusioner og får ikke delta
gernes accept. Sådan går det ofte i erhvervslivet. 

Offentlig virksomhed har det omvendt. Man møder og møder for, at 
alle kan være med i beslutningerne for det skal være så demokratisk - og 
stort set alt er vigtigt. 

Alt for lange møder kunne afkortes ved at indtaste deltagernes samlede 
timeløn på EDB skærm, der så løbende - og synligt for alle - kunne 
meddele lønforbruget pr. minut eller time. 
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