
 

 

Nu är det Frivilligfrukostar i Malmö!!  
 
Under hösten 2011 är du som arbetar inom frivilligverksamhet eller är engagerad som frivillig varmt 
välkommen på 2 lärande frukostseminarium i Malmö. Varje frukost har ett särskilt tema. Du kan välja 
att gå på båda frukostarna eller bara en.  Du bokar din plats på www.frivilligfrukost.se/boka-frukost.  
 
Frukostarna sker inom ramen för Europaåret för Frivilligarbete 2011 och arrangeras av Frivilligcentra 
Malmö och Sensus Skåne-Blekinge i samarbete med Ungdomsstyrelsen. 
 
Samtliga frukostar börjar klockan 7:45 och avslutas klockan 9:30. Träffen är gratis och vi bjuder 
dessutom på frukost. Vi håller till hos Sensus, på Studentgatan 2 i centrala Malmö.   
 
För mer information om frukostarna se www.frivilligfrukost.se.   
 

21 oktober -  Sociala medier – något för oss?   
Första frukosten handlar om hur ideella föreningar och idéburna organisationer kan använda sociala 
medier för att sprida sitt budskap och på så vis engagera fler/nå nya medlemmar. Hur får föreningar, 
med små resurser, framgångsrik närvaro i sociala medier?  
 
Ni kommer få inspiration och konkreta tips och tankar på vad just er förening kan göra. Föreläser gör 
Erik Neppelberg, från Good Old. Good Old är en strategisk webbyrå som arbetar med strategi, 
kommunikation, design, optimering och utveckling inom digitala medier. 
 

10 november – Engagera mera!  
Andra träffen, torsdagen den 10 november, handlar om att Engagera mera! Vi fokuserar på en 
inspiration kring hur vi kan rekrytera och introducera frivilliga.  Hur kan vi i vår organisation/förening 
arbeta för att hitta nya frivilliga och motivera dem?  
 
Ni kommer få inspiration och konkreta tips och tankar på vad just er förening kan göra. Föreläser gör 
Angeli Sjöström och Julia Cornu. Till grund för frukostens tema är boken Medlemsmodellen som 
Angeli var med och gav ut i våras.  
 

Angeli Sjöström är grundare och ägare till Medlemsutveckling.se och konceptet Vårda&Värva, samt 

driver företaget ProcessRum. Angeli är utvecklingskonsult och inspiratör kring organisations-

utveckling, demokratifrågor och entreprenörskap. Julia Cornu har sedan flera år arbetat inom den 

ideella sektorn och idrottens management har varit fundamentet. Julia arbetar till vardags inom 

idrotts- och friskvårdsrörelsen, främst med projektledning, förenings- och organisationsutveckling.  

 

Välkomna! 
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