HÖSTENS NÄTVERKSTRÄFF:

SOCIALT HÅLLBART
ENGAGEMANG

Missa inte
möjligheten till en
meningsfull morgon
med medlemsansvariga
från hela civilsamhället!

-OM ATT FORMULERA ETT TYDLIGT
UPPDRAG OCH NAVIGERA RÄTT MELLAN
FÖRVÄNTNINGAR, MANDAT OCH RESURSER

VI BJUDER
ALLA PÅ
FRUKOST!
I IDEELL SEKTOR ÄR DRIVET STORT, FÖRVÄNTNINGARNA HÖGA
och ramarna otydliga. Det är inte ovanligt att känslan av ensamhet är
stark. Hur kan du som medlemsansvarig navigera i den här verkligheten?
Och i nästa led, vilka förutsättningar behöver skapas för ett hållbart
engagemang lokalt?

IOGT-NTO
Klara södra kyrkogata 20, Sthlm
På höstens nätverksträff identifierar,
diskuterar och resonerar vi kring nycklar för

Första delen av träffen
fokuserar på dig som
medlemsansvarig
och andra delen på
förtroendevalda.

BRA ATT VETA:

ett socialt hållbart engagemang. Du får tid att
umgås med frågor som:
»»Gentemot vad och vem behöver jag
sätta gränser?
»»Hur skapar jag utrymme för återhämtning?
»»Vad behöver jag för att hitta mitt eget
bästa sätt att jobba hållbart?

3 oktober 2019 kl 07.29 - 09.30
Anmälan senast 27/10
till annika@medlemsutveckling.se
Medlemmar får skicka två pers
kostandsfritt. Extra platser går att köpa
för 595kr ex moms.
Vår frukost är alltid vegetarisk
Hiss går upp till lokalen
Ledarhund är självklart välkommen!
Ljudutrustning finns

NÄTVERKET FÖR MEDLEMSUTVECKLING

Ett års medlemskap innehåller:

har 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.

»» Tillgång till 2 träffar
(höst och vår i Stockholm)

Medlemskapet kostar 1 995 kr ex moms/år och
då kan er organisation skicka två personer på
varje träff. Extra platser går att köpa för 595 kr
exkl moms per gång.

Vi vill vara så inkluderande vi kan så tveka inte
att uttrycka behov eller önskemål.

»» Möten och erfarenhetsutbyte med andra
sektorer
»» Intressanta och inspirerande föreläsningar
med experter
»» Konkreta verktyg att ta med hem
»» 30 minuters konsultation med
Medlemsutvecklings konsulter på telefon
»» Ett nätverk med andra strateger inom
civilsamhället.

VI SOM STÅR BAKOM NÄTVERKET ÄR:

