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YOUNG



CHECKPOINT YOUNG är ett attraktivt nätverk 

och ledarskapsprogram som både erbjuder ett 

bra kontaktnät och nya kunskaper. För att få 

delta ska du vara under 40 år och vara verksam 

inom ett företag eller en organisation i regionen 

och ses som en framtida ledare. Det är din 

arbetsgivare som nominerar dig.

Upplägget är åtta träffar per år, fyra luncher 

och fyra kvällsaktiviteter, under totalt två år. 

Du får:

– ett betydelsefullt nätverk

– nya kunskaper inom aktuella områden

– kontakter i Norrbotten



Det började med att en 
bilförsäljare sa nej!

Året var 1997 och Mikael Boström 

hade precis flyttat till Piteå och 

påbörjat sitt jobb som kontorschef 

och revisor. Han bestämde sig för 

att beställa en tjänstebil, men fick 

avslag. Då förstod han hur bra det 

hade varit med en kontakt som 

visste vem han var och som litade 

på honom. Samtidigt tyckte Mikael 

att det var svårt att komma in i 

de etablerade nätverken och han 

upplevde att det saknades naturliga 

relationer mellan Piteå och Luleå. 

Det visade sig att många delade 

hans upplevelse. Han bestämde 

sig för att starta ett eget nätverk, 

Checkpoint Young.

BAKGRUND



Varje år antas 60 personer från olika branscher och organisationer 

till Checkpoint Young. Hälften är kvinnor och hälften är män.

 

Eftersom det är arbetsgivarna som nominerar till Checkpoint Young 

kommer nätverket att bestå av deltagare som företagen eller 

organisationerna verkligen tror och satsar på. 

 

Programmet pågår under två år med åtta träffar per år. 

 

Varje träff har ett tema som väljs utifrån deltagarnas intressen 

och önskemål. Några exempel är mångfald, mediaträning, retorik, 

jämställdhet, konflikthantering och kommunikation.

Mångfald
Mediaträning
Retorik
Jämställdhet
Förändringsledarskap
Nätverkande
Konflikthantering
Studiebesök
Förhandlingsteknik

MER ÄN ETT 
NÄTVERK



VISION

Vår vision är att bidra till en 

blomstrande region där fler 

människor kan växa och mer 

affärer bli gjorda.

EN 
PLATS 
ATT 
VÄXA 
PÅ



SYFTE

Syftet med Checkpoint Young är att 

sammanlänka orter i Norrbotten och 

därmed skapa möjligheter för nya 

affärskontakter och givande samarbeten 

för både individer och för näringslivet.

MED BRA 
VÄNNER 
KOMMER 
MAN 
LÅNGT 



Vi erbjuder en plats där människor från olika branscher, olika orter 

och från näringsliv och organisationer kan mötas på sin väg i karriären. 

 

Förutom ett givande nätverk erbjuder vi nya kunskaper inom intressanta 

områden. Det sker genom föreläsningar och studiebesök som utgår ifrån 

deltagarnas nuvarande position.

 

Det är också viktigt att berätta för arbetsgivarna om Checkpoint Young 

och få dem att se nyttan och därmed nominera sina framtida ledare.

VERKSAMHETSIDÉEN PLATS FÖR 
NYA MÖTEN



 

• Engagerade personer under 40 år som har 
 ledande positioner eller ses som framtida 
 ledare av sina arbetsgivare.
 
• Arbetsgivare inom näringslivet och organisa- 
 tioner i Norrbotten.

DET ÄR DIG 
VI SÖKER!

MÅLGRUPPER

Som nyinflyttad norrbottning har Checkpoint 
Young hjälpt mig knyta värdefulla kontakter i 
hela Norrbotten.” ”

Det som är så bra med Checkpoint Young är att 
alla är i samma läge i både livet och i arbetet. 
Man har alltid något gemensamt som gör att 
det är lätt att prata om allt, och det har för 
min del lett till viktiga kontakter och riktiga 
affärer.

”

Det mest givande är det breda nätverket 
med personer från olika branscher och med 
olika positioner som ger mig en bra regional 
omvärldsbevakning samt att det blir ett stöd 
i mitt eget och i min organisations utveck-
lingsarbete.

”
”
”

Jennie Hägg Wilhelmsson, 
Career Center, LTU

Oskar Burman, 
Darub Radiotidningar AB

Henrik Franklin, 
Piteå kommun



KÄRNVÄRDEN

Effektivt 
Vi vill att deltagarna ska få ut maximalt av varje träff.

Jämställt 
Vi strävar efter jämn fördelning mellan kvinnor och män.

Mångfald 
Vi ser gärna deltagare med olika bakgrunder.

Gränsöverskridande 
Vi arbetar över kommungränser och branschöverskridande.

DET SOM 
LEDER OSS
Våra kärnvärden styr oss i vårt dagliga arbete. De är vår utgångspunkt 

och de talar om vad vi står för och vad som driver oss framåt. 

Ämnena är alltid aktuella. Kärnvärdena är däremot konstanta. 

De ändras aldrig, oavsett vad som händer i omvärlden.



LÖFTE

ETT 
NÄT-
VERK 
FÖR 
LIVET
Du får ett ovärderligt kontaktnät 

och nyttiga kunskaper på din väg  

vidare i karriären.



CHECK 
POINT
YOUNG


