
SOCIOKRATI 
- demokratiska & effektiva metoder för organisering 

en workshop med James Priest
15- 16 februari (med extradag för den som vill 17 feb)

Vågar vi utforska mer demokratiska  
& effektiva metoder för organisering?
Det är kanske nödvändigt om vi skall kunna utveckla ett 
hållbart samhälle. Sociokrati är en metod som bygger på 
självstyre och delaktighet i beslut, med tydliga principer för en organisations struktur. 
Den syftar till en hög grad av självstyrning, jämställdhet, effektivitet och transparens i  
styrningen och kan tillämpas i många olika typer av organisationer. 
 Den 15-16 februari arrangera Glokala folkhögskolan en workshop i sociokrati  
med James Priest från England på Sofielunds Folketshus i Malmö. Teorin varvas med 
praktiska övningar. Den som vill kan komplettera de två dagarna med en tredje dag,  
den 17 februari, med Open Space, fördjupning och träning.

Introduction to Sociocracy
A whole system governance and decision making method with feedback loops with James Priest
 Sociocracy is based on and encourages equivalence, transparency, and effectiveness 
in an organization. It encourages collaborative innovation, minimises lengthy governance 
meetings, and helps everyone participate in shaping the decisions that affect them.
  This 2-day workshop, with an optional 3rd day for guided experiential practice, 
will give you an overview of the main elements of Sociocracy. You’ll understand why  
Sociocracy helps organisations become more sustainable and dynamic, and you will develop 
skills you can apply within your groups, organisations and relationships!
 If you liked the course ”Introduction to Sociocracy” the workshop can  be followed 
up with the ”Advanced Facilitation Training” beginning in March at Ängsbacka.  
 For more information: http://en.angsbacka.se/courses/sociocracy/

Time schedule for the workshop saturday & sunday
9.00 - 11.00 
Break
11.30 - 13.00 
Lunch 
14.30 - 16.00 
Break 
16.30 - 18.00



Course leader
James Priest combines 18 years project management experience with over a decade spent supporting 
intentional communities, public, voluntary & community sector organisations, mainstream & 
alternative education providers & individuals, to thrive. He’s an enthusiastic advocate of transfor-
mational tools and methods that facilitate self-full-fill-ment, conscious relationships & collaborative 
organisation. His current synthesis of approach includes well known, tried and tested tools such 
as Sociocracy aka Dynamic Governance, Non Violent Communication, Practice of Council,  
Voice Dialogue & the Psychology of Selves and many other beneficial applications besides.
In addition to his services as a holistic development consultant, facilitator & trainer for community 
groups & organisations, he shares his passion for exploring & understanding the subtle energetic 
dimensions of relationship & organisational systems. Working as a skilled Voice Dialogue & 
consciousness facilitator, he has a private practice for individuals & couples.

Kursspråk är engelska
Kursspråk är engelska och det kommer inte tolkas. Men självklart hjälps vi åt så att alla kan ställa 
sina frågor. James är van att hålla kurs för en publik där en majoritet är svenskspråkiga.

Plats
Kursen kommer att hållas i Sofielunds folkets hus, Rolfsgatan 16 i Malmö. Vi är i sal 3, våning 1. 
Om du inte bor i Malmö får du själv ordna ditt boende. En kan tyvärr inte bo på skolan.

Deltagaravgift 
Kursen kostar 550 sek inklusive 2 vegetariska luncher och fika under dagarna. 
För den som vill kan en komplettera de två dagarna med en tredje dag, måndagen den 17 februari, 
med Open Space, fördjupning och träning. Denna dag kosta inget extra, uppge i i din anmälan 
om du vill vara med den 17 feb. Det kommer finnas möjlighet att köpa lunch och fika i Sofielunds 
folkets hus, till självkostnadspris, under måndagen.Det finns plats för 25 deltagare på kursen.  
Vi använder oss av principen först till kvarn. 

Anmälan
Du anmäler dig genom att maila ditt namn, telefonnummer, din e-post samt ev. preferenser för 
mat. anna.a@glokala.se.  Uppge i din anmälan om du också vill vara med 17 feb.
Du bekräftar din anmälan genom att betala in kursavgiften på 550 sek till Glokala folkbildnings-
föreningens bankgiro: 5030-0748. Uppge Sociokrati & ditt namn på din inbetalning.  Anmälan är 
bindande.

Frågor & funderingar
Maila eller ring Anna Angantyr på anna.a@glokala.se, 0765-424714.

Arrangörer:


