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CURRICULUM VITAE
Född
Adress
Telefon
Epost
Webb

Gunilla Kristina Andermo Näsström

1946-06-02 i Vaxholm. Gift. Två vuxna söner
A GiA c/o Gunilla Andermo Näsström, Tynningöv 18, 18592 Vaxholm
B Gunilla Andermo Näsström, Grevgatan 61, 11459 Stockholm
A 08/54137755, Mobil 0046707884295
giainternational@hotmail.com
www.gia.nu

Utbildning
1982-2013
1982
1980
1979
1975
1972
1970

Seminarier och fördjupningar inom ledarskap, individ, grupp och
organisationsutveckling, företagsutveckling, marknadsföring, ekonomi
Informationsbehandling ADB - 20p Stockholms Universitet
Vuxenpedagogik 10 p, Högskolan för Lärarutbildning. Stockholms Universitet
Företagsekonomi 10 p, Stockholms Universitet
Informationsteknik 20 p, Journalisthögskolan, Stockholms Universitet
Utbildningsteknologi 10 poäng. TBV
Filosofie Magister ( Fil Mag) Vid Stockholms Universitet
Huvudämnen: nordiska språk, litteraturhistoria och engelska

Arbete
2011--

Skribent
Skriver i båttidningar. Seglingsjournalist - frilansare
Skriver och ger ut böcker på eget förlag om utvecklingsprojekt, ledarskap och
organisation med olika perspektiv: historiskt, internationellt etc

2014-16

Boken ”Svensk ledarskaps- och organisationskultur. Från Vikingavisdom till
nutidsperspektiv” ges ut på Vulkan. Den presenteras på Kompetensmässan för
Akademikerförbundet SSRs HR medlemmar, på Bokmässan, I Bonniers
ledarskapsmagasin i flera nyhetsbrev och tidningar. Den säljs från Gia.se,
Vulkan.se, Buenavida.se, Adlibris.com och alla svenska bokhandlare.

1997-2011

Konsult, coach och projektledare i eget företag: GIA
Exempel på uppdrag:

2010

Föreläsningar på temat : Vikingeffekten - Arbetsglädje med ledarskap och
lagarbete i historiskt och internationellt perspektiv

2009

Förmedling av kontakter och arbete med marknadsplan för www. handicat.se

2009

Boken ”Vikingeffekten – om svenskt ledarskap och lagarbete i historiskt
perspektiv” trycks i juni och säljs från eget förlag

2006-2009

Research och sammanställning av texter till bok efter
Tankesmedjor och idékonferenser i egen lokal i Rindö Hamn. Exempel på
program se www.gia.nu

2005-2006

Arbete med förmedling av kontakter inom båtlivet, marknadsföring,
konferenser för konsultkollegan Agneta Cuypers under hennes arbete med att
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bygga segelbåten Linjett 40 S/Y Abalone. Segelbåten byggdes som redskap
för teambuilding och chefsutveckling med temat- Ledarskap ombord
2004-2005

Dokumentation av ideer om hur utveckla Arbetsglädje och friska företag

2003-2005

Arrangerar och genomför Arbetsglädjekonferenser med chefer, ledare, HRspecialister och nyckelpersoner i företag och organisationer. Ide´utveckling
kring ”Arbetsglädjetemat” tillsammans med Arbetsmiljöforum i nätverk

2003-2006

Samarbete med IHTTI International Tourism and Hospitality Management
School i Neuchatel Schweiz som samverkar med Bournemouth University.
Arrangerar och koordinerar konferenser i Schweiz för rektorer o lärare

2004-2006 Samarbete med IBS International Business School, kontakter m
programansvariga, rektorer, SYO mfl i skolor i Stockholmsområdet
2001-2003

Kompetensanalys mål 3 och efterföljande kompetensutveckling genom
mentorsprogram av 5 små egenföretagare som arbetar som rörelsepedagoger.
Informella EM Nätverket Essential Motion nätet bildades

2000-2003

Vårdnätet, projektutvecklare i samarbete med. Kompetensgruppen AB.
Nätverk, seminarier och konferenser för utvecklingsintresserade inom vård och
omsorg. Pris delades ut varje år till årets Vårdförbättrare

2002

Konferens för egenföretagare på Nässlingen tillsammans med
Akademikerförbundet SSRs egenföretagarservice

2002

Verksamhetsutvecklingsprojekt. Huddinge Universitetssjukhus. Halvårslångt
projekt, vidareutveckling av 20 tidigare genomförda verksamhetsutvecklingsprojekt inom sjukhus och sjukvårdsområden i Stockholms läns landsting.
Verksamhetsutveckling med ekonomi. Kombinerad ekonomiutbildning och
verksamhetsutveckling för chefssjuksköterskor och klinikchefer i samråd med
sjukhusledning, personal och ekonomiavdelning

2001

Framtagande av dokumentation för ”Verksamhetsutvecklingsprojekt med
ekonomi” för IHR divisionen Huddinge Universitetssjukhus

2000-2002

Konferens utveckling i Skärgården/ KUS, Projektledare. Projekt som
utvecklar ansvariga och personal på små konferensanläggningar på öar utan
broar, marknadsför anläggningarna och som ger möjlighet till samarbete i olika
frågor mellan anläggningarna. Uppdragsgivare: Skärgårdskontoret Ljusterö,
Konferensanläggningarna och Länsstyrelsen, NUTEK, EU Mål 2 öarna

1998-2000

Projekt Skärgårdskonferens. Projektledare. Uppdragsgivare: Länsstyrelsen,
NUTEK och EU Mål 2. Projekt som skapar samarbete mellan
konferensanläggningar på öar i skärgården, som marknadsför anläggningarna
och som skapar utveckling och arbetstillfällen också under lågsäsong

1997-98

Att mäta och utveckla organisationens kapacitet. Projektmedverkan i ADAPTprojekt. Projektet riktat till utveckling av vård och omsorg. Samarbete med
Italien och Tyskland. Arbetade fram projektansökan tillsammans med
uppdragsgivarna och projektansvarig docent Paula Liukkonen.
Medverkade vid upplägg och inledning av projektet
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Tidigare arbeten:
1990-1997

TBV Storstockholm. Utbildningskonsult.
Marknadsföring av utbildning till företag och organisationer. Seminarier och
konferenser. Utbildning av projektledare och handledare. Genomförande av
verksamhetsutvecklingsprogram Verksamhetsutveckling med ekonomi i
Stockholms läns landsting. Projektledare för utveckling av TBV
Storstockholms ekonomiutbildningar. Huvuduppdragsgivare: Landsting,
kommuner, statliga myndigheter, privata företag, fackliga organisationer och
föreningar

1985-1990

TBV Solna-Roslagen och Norra Storstockholm. Utbildningskonsult.
Projektledare, handledarutbildare, utvecklare av arbetsglädjeprojekt.
Uppdragsgivare: statliga myndigheter, kommuner, landsting, privata företag.
Hela arbetsplatser och hela arbetsgrupper stimuleras och utvecklas i samverkan
med ledning och representanter för personalen

1980-1985

TBV Roslagen inkl Norrtälje. Utbildningskonsult. Avdelningschef.
Ansvarig inför styrelse för personal, ekonomi, marknadsföring, verksamhet.
Marknadsföring av utbildning till allmänheten genom kurskatalog samt via
kommuner, föreningar och fackliga organisationer.
Projektledare för TBV Stockholms läns satsning på datautbildning

1971-1980

TBV Järfälla-Upplands Bro. Utbildningskonsult. Avdelningschef
Ansvarig inför styrelse för personal, ekonomi, marknadsföring, verksamhet.
Expansion av verksamheten genom utveckling av stor
språkutbildningsverksamhet samt senare Arbetsmiljö-, facklig utbildning och
yrkesutbildning för kommunanställda. Genomförande av handledarutbildningar

1970-1971

Studieförbundet Vuxenskolans centrala kansli. Språkkonsulent.
Projektledare för förbundets satsning på att utbilda hela vuxna befolkningen i
Sverige i engelska i Startprojektet. Ansvarig för planeringen av SFIverksamheten och för sommarkurserna i Svenska För Invandrare i samarbete
med Folkhögskolor i Sverige. Vikariat ett år

Annan kompetens och övrigt:.
Informationsarbete: Skriver artiklar och dokumenterar
Då och då skriver jag artiklar eller förmedlar information till tex fackpress,
lokaltidningar, båttidningar eller dagstidningar
Rådgivning, coaching
Tar enstaka uppdrag som coach med ideútveckling, företagsutveckling,
kontaktförmedling, projekt och/eller kunskapsmarknadsföring
Professionella och virtuella nätverk.
NORDEG Nordic Evaluation Group. www.nordeg.se
www.scandinavianleadership.com
www.meetingsinternational.se
www.interpersona.fi
Produktutvecklingsnätverk, Stockholms Handelskammare
Stockholms Akademiska Ledarskapskollegium www.salkforum.se
Har varit aktiv i styrelsen i båtklubbar på flera olika poster
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Stort personligt nätverk inom alla sektorer
Fritidsintressen
Segling, natur, skärgård, läsa, resa, utvecklas

www.gia.nu och www.vikingeffekten.se

