VÅRENS NÄTVERKSTRÄFF

FORSKAREN FUNDERAR:

Hur arbetar en
folkrörelseorganisation
på 2020-talet för
att tillvarata sina
målgruppers intressen?

13 MAJ 2020
07.45-09.45

VI BJUDER
ALLA PÅ
FRUKOST!

JUST SÅ LYDER SILLA ODHNOFFS FORSKNINGSFRÅGA och under den här

BRA ATT VETA:

frukosten får du följa med på de svenska folkrörelsernas tidsresa. Från ömt
omslingrade av stat och kooperativ på 1900-talet till de förändringar som skett
sedan 90-talet och framåt. Är det svårare att påverka stat och kommun i dagens
samhälle? Har detaljstyrning av bidrag och projektmedel medfört att det civila
samhällets röster blir tystare för att inte riskera att förlora pengar till verksamheten?
Eller står vi kanske friare att kritisera när opinionen sker genom lobbyism och
aktivism i stället för i sammanträden med makten?
SILLA ODHNOFF är forskare och nationell specialist i folkrörelseutveckling på
Hyresgästföreningen

Hyresgästföreningen
Norrlandsgatan 7, 5 tr
13 maj 2020 kl 07.45 - 09.45
Anmälan senast den 9 maj
till angeli@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

NÄTVERKET FÖR MEDLEMSUTVECKLING

Ett års medlemskap innehåller:

Ledarhund är självklart välkommen!

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)

Ljudutrustning finns

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.

» Möten och erfarenhetsutbyte med andra
sektorer
» Intressanta och inspirerande föreläsningar
med experter

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

» 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:

