Ta del av den senaste och femte befolkningsundersökningen från Ersta Sköndal högskola

Varför engagerar vi oss?
Hur har det medborgliga engagemanget förändrats?
När ska vi sluta att prata om människor som oengagerade?
Vilka är motiven till att människor engagerar sig ideellt?
Människors engagemang är större än någonsin och flyttar nu dessutom ut på nätet. Hur kommer det
då sig att många föreningar ändå upplever att det är så svårt att rekrytera, behålla och engagera
människor? Hur blir våra organisationer relevanta för befintliga och blivande medlemmar –eller för
människor som aldrig kommer att vilja bli medlemmar men som ändå brinner för våra frågor och kan
vara föreningens ambassadörer ute i samhället?
Följ med på en kunskapsspäckad och interaktiv förmiddag där vi lär oss mer om människors
drivkrafter till det ideella obetalda arbetet.

FORSKNING, FRUKOST OCH FUNDERINGAR!

DATUM, TID , PLATS & ANMÄLAN

Föreläsningen efterföljs av en workshop där

VAR: EC1, Baltzarsgatan 18, Malmö

du får utbyta kunskap och erfarenheter med
övriga deltagare.

NÄR: 25 november 2015 kl 07.30-10.00
ANMÄLAN: skicka namn, organisation, kontaktuppgifter
och ev specialkost till camilla@medlemsutveckling.se
senast den 22 november.
Medlemmar skickar 2 pers kostnadsfritt, extra platser
kan köpras för 395 kr
Begränsat antal platser. Först till kvarn!

VI BJUDER ALLA PÅ
FRUKOST!

Nätverket för Medlemsutveckling
har nu tjugofem medlemmar från idrotten, kulturen, fackförbund, ungdomsorgansiationer och politiska
partier. Din organisation är en av dem som valt att delta i vår branschöverskridande mötesplats för
strateger som jobbar med medlems- och engagemangsfrågor.

Ett års medlemskap innehåller:
•
•
•
•
•
•
•

Tillgång till 5 träffar (2 i Stockholm, 2 i Malmö och 1 i Göteborg)
Möten och erfarenhetsutbyte med andra sektorer
Intressanta och inspirerande föreläsningar med experter
Konkreta verktyg att ta med hem
30 minuters konsultation med Medlemsutvecklings konsulter
Ett nätverk med andra strateger inom civilsamhället
Rabatter på utvalda konferenser

Vi som står bakom nätverket är:

