Skräddarsydd föreläsning för föreningslivet
i samarbete med Rättviseförmedlingen
Hur kan valberedningar, personal och aktiva jobba medvetet med
inkludering och rättvis representation?
Sverige är ett av världens mest jämställda länder. Därtill sägs det att
vi är världens mest toleranta folk. Ändå har vi svårt att lyckas få till
en sammansättning bland anställda och förtroendevalda som speglar
samhället eller medlemsbasen. Varför är det så och vad kan vi göra åt
det i vardagen?
Varmt välkomna till en förmiddag där Rättviseförmedlingen berättar varför ett aktivt arbete
för att spegla samhället spelar roll och vilka konsekvenserna kan bli för den aktör som inte är
medveten om vikten av rättvis representation. Rättviseförmedlingen reder ut de vanligaste
hindren och fallgroparna som sätter stopp för mångfaldsarbete och visar på varför inkluder-

ALLA MEDLEMMAR
I NÄTVERKET
SKICKAR TVÅ
DELTAGARE
KOSTNADSFRITT,
men missa inte
chansen att skicka
fler från er förening.
Utbildningen passar
chefer, anställda,
valberedningar,
styrelser och
aktiva i ideella
organisationer.

ingsfrågan är viktig idag och i framtiden. Dessutom får vi tips på vad vi själva kan börja göra
direkt för att få till mer jämställdhet och mångfald i olika sammanhang.

Seher Yilmaz
Ordförande
Rättviseförmedlingen

TRÄFFA LEDARE
från hela civilsamhället
över en frukost

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.

Datum, tid , plats & Anmälan
STOCKHOLM: Nyfiket IOGT-NTO, Klara Södra Kyrkogata 20, Stockholm NÄR: 11 oktober 2016 kl 07.30-10.30
GÖTEBORG: Göteborgs FöreningsCenter, Mellangatan 1, NÄR: 5 oktober 2016 kl 07.30-10.30
ANMÄLAN: angeli@medlemsutveckling.se senast 1 oktober. Uppge då vilken stad (Sthlm/Gbg) samt 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:

•
•
•
•
•
•

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

Vi som står bakom nätverket är:

