
 
 

Månadsmöte den 1 september 2021, kl. 18.00 – ca 19.00 
Helge Wilk - ”Tema retorik och minnesteknik” 

 
Närvarande deltagare via Teams: Se bifogad deltagarförteckning.  
 
På grund av de fortsatt särskilda allmänna råd kopplade till ökad smittspridning fortsätter vi att hålla 
digitala möten, denna gång en föreläsning på temat retorik och minnesteknik. Cecilia Schiött hälsar 
alla välkomna till vårt första möte som Chefssekreterarna Skåne och lämnar över till Helge.  

 
Helge Wilk, från Snacka Snyggt, är retorikkonsult och föreläsare med 
särskild utbildning inom presentationsteknik, minnesteknik och 
medieretorik. 
Berättar om sin korta karriär som vd-sekreterare.  
 
Vi börjar med en övning där vi ombeds att på tid memorera en lista 
med namn, ting, tal och tecken. Skapa en historia eller hitta kopplingar 
till människor eller händelser för att hjälpa hjärnan att skapa struktur 
är några knep som delges efter övningen.  
 

Tre verktyg som vi får tips om att använda oss av är att dela in i är välvilja (tänk jultomten), 
nyfikenhet (tänk ett litet barn), och trovärdighet (tänk president Obama). 
 
Väck välvilja genom att till exempel lära dig namnet, le, använda dig av ett öppet kroppsspråk och 
prata om gemensamma saker för en väg in. (se exempel ovan om Helges karriär som vd-sekreterare). 
 
Väck nyfikenhet genom att fundera på vad de som ska 
lyssna får ut av t.ex. en presentation (what´s in it for me?).  
 
Skapa trovärdighet genom till exempel visa ett lugnt 
kroppsspråk, skapa ögonkontakt och att gå ner i tonläge i 
slutet av en mening.   
 
Ytterligare en övning med koppling till verktygen ovan där vi lägger på en handling tillsammans 
med den karaktär som symboliserar verktyget. Att blunda och memorera ett par sekunder för varje 
handling blir som att skriva det i hjärnan och därför minns man bättre. 
 
Annat tips på hjärnträning är meditation.  
Och ett rent minnesknep är att skapa en kort berättelse med koppling till någon man känner eller där 
namnet eller saker påminner om något annat. Som Love = ett namn eller   
 
Vid noteringarna 
 
Kristina Sjöö 
sekreterare 



Deltagarförteckning - Månadsmöte den 1 september 2021 - Snacka Snyggt

Närvarande medlemmar:
Namn Företag
Anne Arvidsson Region Skåne
Ann Lindell Leo Pharma
Cecilia Schiött Treano
Cecilia White Berendsen Textil AB
Helene Rosdahl Öresundsbrokonsortiet
Helène Sjöström Tetra Pak Technical Service AB
Ingela Jönhede E.ON Energidistribution AB
Ingela Sterckx E.ON Energidistribution AB
Kristina Sjöö Malmö stad
Karin Lennartsson
Linda Pettersson E.ON Sverige AB
Maj Schwerin E.ON Energidistribution AB
Marie Voss Sydsvenska Handelskammaren
Marita Andersson Orkla Foods Sverige
Petra Montán Axis Communications AB
Föredragande: 
Helge Vilk Snacka Snyggt
Gäster:
Inga vid detta tillfälle
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