Vägen till framgång
-dialog med tre inspiratörer
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Möt tre nytänkande ledare som delar med sig av sin organisations väg till framgång.
Vilka misstag har de gjort? Vilka tips vill de skicka med?
Vad vill du tanka ur dem för kunskap?

HUR KAN NÄTVERKET
FÖR MEDLEMSUTVECKLING
BIDRA TILL DIN ORGANISATIONS
FRAMGÅNG FRAMÖVER?
Vill ni att vi samordnar lunchmöten,
studiebesök eller någon annan form av
erfarenhetsutbyte? Vem i rummet skulle du
vilja intervjua? Kan ni dela strategier eller
planer med varandra? Hur kan vi använda
det faktum att trettio extremt spännande
organisationer -alla med rekrytering,
engagemang och nya organisationsformer
på agendan - faktiskt ingår i samma
nätverk? Ta gärna med dig dina tankar
om detta till träffen så lyfter vi det
kort när vi ses.

FRUKOSTEN BYGGER PÅ DIALOG.
Fundera redan nu på vad du vill veta
från den spännande panelen och ta
med dig din fråga till träffen.

Seher Yilmaz
Ordförande Rättviseförmedlingen
Rättviseförmedlingen är en plattform i sociala
medier där människor kan efterlysa och tipsa
om kompetens som annars riskerar att hamna i
skymundan. Rättviseförmedlingen startade 2010 och
har idag 100 000 följare som varje dag samarbetar
för att motverka stereotypa föreställningar om kön,
ursprung och fysiska förutsättningar.

Tjarls Metzmaa
Förbundssekreterare SVEROK
Sverok är Sveriges största ungdomsförbund.
83 000 medlemmar i 1 300 föreningar över hela
landet samlar, utvecklar och sprider spelhobbyn.
I Sverok startar och driver ungdomar sina egna
föreningar på egna villkor och skapar verksamhet
tillsammans. Rollspel, lajv, brädspel, figurspel, e-sport
och LAN är några av verksamheterna.

Magdalena Streijffert
generalsekreterare Fairtrade Sverige
Fairtrade är en oberoende certifiering som skapar
förutsättningar för odlare och anställda att förbättra
sina arbets- och levnadsvillkor i länder med utbredd
fattigdom. De senaste åren har Fairtrade utbildat
5 000 ambassadörer som genom sitt engagemang
bidrar till social hållbar utveckling i praktiken.

Datum, tid , plats & Anmälan
VAR: Företagarna, Rådmansgatan 40, 3 tr, NÄR: 14 april 2016 kl 07.29-09.30
ANMÄLAN: angeli@medlemsutveckling.se senast 10 april. Uppge då ev specialkost eller andra behov. Vi vill att våra mötesplatser ska
vara så tillgängliga som möjligt, det går tex utmärkt att ha med ledarhund. Medlemmar skickar 2 pers kostnadsfritt, extra platser kan köpas
för 595 kr. Vi bjuder som vanligt alla på frukost. Begränsat antal platser. Först till kvarn!
NÄTVERKET FÖR MEDLEMSUTVECKLING har nu trettio medlemmar från idrotten, kulturen, fackförbund,

ungdomsorganisationer 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 KOSTAR 1995 KR EX MOMS/ ÅR OCH INNEHÅLLER:
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Tillgång till 4 träffar (2 i Stockholm, 1 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

Under våren har vi endast näterverksträff i Stockholm.

Vi som står bakom nätverket är:

