
UTVECKLINGSPROGRAM FÖR 
STRATEGISK MEDLEMSUTVECKLING 
-att rekrytera, aktivera och behålla medlemmar

metodik
Teorier, modeller och verktyg för 
att arbeta med och mäta strate-
gisk medlemsutveckling. Grun-
derna i systemteori, föränd-
ringsarbete och processledning. 
Du får stöd i att identifiera nyck-
elpersoner, risker och motstånd 
i medlemsutvecklingens faser. 
Arbete i såväl storgrupp, mindre 
konstellationer och individuella 
coachingsamtal. Möjlighet till 
studiebesök och litteraturtips. 
Utbildare från Medlemsutveck-
ling.se såväl som från närings-
livet och civilsamhället bidrar 
under programmet. 

datum  
& teman
TRÄFF 1, 28-29 JANUARI
Nulägesanalys & 
Medlemsmodellen

TRÄFF 2, 13 FEBRUARI
Utvecklingsarbete & 
förändringskompetens

TRÄFF 3, 11 MARS
Motstånd & konflikthantering

TRÄFF 4, 2 APRIL
Engagemang & motivation

TRÄFF 5, 29 APRIL
Omvärldsanalys & innovativa 
arbetssätt 

TRÄFF 6, 15 MAJ
Framgångsrecept & framtid

8-12 personer som är 
strategiskt ansvarig 

för medlemsutveckling 
på nationell nivå i en 
idéburen eller ideell 

organisation  

Ett utvecklingspro-
gram som ger insikter, 
verktyg och nätverk 
som ökar din förmåga 
att driva förändrings-
processer kopplade till 
medlemsutveckling i 
din organisationVA
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VEM
? 

NÄR? 

VAR? 
Januari-juni 2014

Utbildningen 
sker i centrala 
Stockholm. 

ÖVRIGT
Ett utvecklande och krävande 
program där du är delaktig i 
att omvärldsbevaka, samla in 
kunskap, dela med dig av best 
practice och ta emot studie-
besök. Programmet är för dig 
som har ett uttalat mandat från 
din chef/styrelse och som vill 
och kan implementera föränd-
ringar i din organisation.
 

BLI EN 

FÖRÄNDRINGSLEDARE!

INTERNATIONELL UTBLICK
-vi utforskar hur det ser ut i 

andra delar av världen

ÖPPEN INNOVATION
-vi identifierar lösningar 

på morgondagens 
utmaningar

BENCHMARKING
-vi jämför oss med dem som 

lyckats bäst i Sverige 

Lina Thomsgård, 
Rättviseförmedlingen och 
Kjell Dahlin, Popretorik, 
är några av de externa 

föreläsarna på programmet. 



Om oss
Vi har närmare femton års erfarenhet av ideell 
sektor som förtroendevalda, anställda och kon-
sulter. Vi har arbetat med över 100 organisatio-
ner, såväl i Sverige som internationellt. Vår driv-
kraft är att genom vårt samhällsentreprenörskap 
och våra kreativa metoder bidra till ett hållbart 
och attraktivt civilsamhälle- och i förlängningen 
en mer levande demokrati. 

Urval av kunder
•	 Amnesty Sweden
•	 Akademikerförbundet SSR
•	 Riksförbundet HjärtLung 
•	 Korpen
•	 Kommunal
•	 Kyrkans akademikerförbund
•	 LRF
•	 Reumatikerförbundet
•	 RFSU
•	 Sveriges ingenjörer
•	 Sverigiges läkarförbund
•	 Sveriges Psykologförbund
•	 Svenskafreds och skiljedomsföreningen
•	 Synskadades riksförbund
•	 Unicef Sverige 
•	 Vi unga

Följ oss på facebook.com/medlemsutveckling.se
och på twitter @medlemsutv

PRIS 
33 000 kr ex moms

Anmälan
Intresseanmälan senast 31/10, därefter sker intervjuer 
med dig innan urvalet sker. Du får besked under december 
om du kommer med i programmet. 

Boken Medlemsmodellen
Äntligen finns en bok som tar ett 
helhetsgrepp kring hur föreningslivet 
kan rekrytera, aktivera och behålla 
medlemmar. Boken ingår för dig 
som går programmet. Vill du ha den 
redan nu kan du beställa den på 
medlemsutveckling.se/boken

Nätverket för medlemsutveckling
Du vet väl att vi startat ett nationellt 
nätverk för dig som arbetar strategiskt 
med medlemsutveckling? Här möts 
vi över branschgränserna för att dela 
fallgropar och framgångsfaktorer. 
I medlemskapet ingår träffar, 
konsultation och webbinarier.  
Läs mer på:  
medlemsutveckling.se/natvarketTI

PS
! 

TIPS! 

FÖR MER INFO & ANMÄLAN: 
camilla@medlemsutveckling.se  
070 651 69 39
www.medlemsutveckling.se

Camilla Ländin

marcus 
Dahlberg

Annika sundh

ANGELI  SJÖSTRÖM
 HEDERBERG



ETT URVAL AV 
Externa talare 
under programmet

RÄTTVISEFÖRMEDLINGEN är en modern folkrörelse som idag består 
av	fler	än	50	000	personer	som	samarbetar	i	sociala	medier	för	att	

sprida kunskap och synliggöra kompetens. Rättviseförmedlningen hjäl-
per organisationer och medier att hitta de kompetenser som hamnat i 

skymundan på grund av stereotypa föreställningar om exempelvis kön, 
ursprung och fysiska förutsättningar. På utvecklingsprogrammet kom-
mer Rättviseförmedlingen att dela med sig av sina framgångstips kring 
hur vi med hjälp av sociala medier och opinionsbildning kan väcka, ka-

nalisera och hålla engagemanget vid liv hos många människor. 

KJELL DAHLIN driver den mjuka 
retorikbyrån	POPRETORIK.	Han	är	fil	
kand. i retorik, författare och föreläsare. 
Med en bred bakgrund från service, 
försäljning, marknadsföring och HR 
har Kjell Dahlin många erfarenheter att 
ösa ur. Sedan hans bok ”Popretorik-
upplevelsekommunikation som 
övertygar” vann ett hedersomnämnande 
i tävlingen Årets Ledarbok har hans 
dagar fyllts av utbildningar och 
workshops. På utvecklingsprogrammet 
kommer Kjell att med humor 
och målande exempel inspirera 
kring bemötande, attityder och 
upplevelsekommunikation. 

BEHRANG MIRI är rappare, 
pedagog, föreläsare och 
pristagare i NE:s Kunskaps-
pris. Behrang är grundare till 
RGRA, Rörelsen Gatans röst 
och ansikte, en organisation 
som stöttar ungdomar med 
musik, dans och journalis-
tik som verktyg. Behrang 
är känd från teateruppsätt-
ningar och melodifestiva-
len men mest av allt är han 
en folkbildare som med nya 
grepp får människor i att 
driva sin egen förändring. 
På utvecklingsprogrammet 
delar Behrang med sig av 
sina	 reflektioner	 kring	 ideell	
sektor i förändring, morgon-
dagens medlemmar och hur 
föreningslivet kan bli bättre 
på inkludering.
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