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Starta en talarklubb!
I Sverige finns många städer utan talarklubbar. Detta är ett försök att motivera Dig att själv,
själv eller
tillsammans med andra, starta en TalarTalar och Ledarskapsklubb i samarbete med Toastmasters
International. Den kan vara företagsintern eller privat extern. Den kan vara antingen engelsktalande,
svensktalande eller båda. Läs nedanstående samt
sam besök www.
w. toastmasters.org och kontakta oss via
www.toastmasters.se. Du kommer att få omfattande stöd och hjälp. Nedan följer min fria översättning från
engelska av ett nyinkommet meddelande från organisationens president:

Toastmastervänner,
Den 22 oktober är en glädjens dag för Toastmasters över hela världen. Den markerar den dag då en liten grupp
personer under ledning av Dr. Ralph C. Smedley höll det första officiella Toastmastermötet i YMCA’s källarvåning i
Santa Ana, Californien, USA.
Gruppens ursprungliga avsikt var att till unga män lära ut middagstalande. Som vi alla vet har Toastmasters
emellertid förgrenats till att bli en världsomfattande organisation för personlig utveckling i kommunikation
kommu
och
ledarskap. Denna evolution var ingen tillfällighet; Dr. Smedley var fast övertygad om att förbättringar i en persons
förmåga att kommunicera ut hans eller hennes idéer var ett sätt att förbättra livet överlag, både personligen och
yrkesmässigt.
t. Det är en filosofi som finner gensvar lika tydligt idag som det gjorde 1924.
Sedan start har Toastmasters International gjort det möjligt för över 4 miljoner människor att uppnå sin fulla
potential och förverkliga sina drömmar. Vår organisations långfristiga
långfristiga framgång och tillväxt är en tribut till Dr.
Smedley’s vision. Han förstod att kommunikation inte alltid är frivillig och att ledarskap inte alltid är naturligt, men
att båda kan läras in genom träning.
När vi nu firar vår 85:te födelsedag befinner
befinner sig vår organisation på en historisk höjdpunkt. Antalet medlemmar är
högre än någonsin med 252 000 och växande. Våra program utökas och våra ledare har utvecklat uppfinningsrika
strategier för att möta förändringar och skiftande kulturella dynamiker i vår
vår globala tidsålder.
De kommande 85 åren kommer att uppvisa ännu större löften allteftersom vi anpassar oss till en värld i ständig
förändring. Låt oss arbeta tillsammans med att bygga en organisation genom att med förtroende, ledarskap och
service attrahera medlemmar.
Tack till alla för allt ni gör för att stödja och serva Toastmasters.
Sincerely,
Gary Schmidt
International President
Toastmasters International

PS! Det mesta som jag skrivit i de olika Talartipsen bygger på erfarenheter från 13 års
år
medlemskap i Toastmasters.
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Rekommendera gärna dina vänner och bekanta att registrera sig!
Om du vill avregistrera dig från mottagarlistan, sand bara ett e-postmeddelande
e
till info@speechtracker.net
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