
Vi som står bakom nätverket är:

Nationellt nätverk för medlemsutveckling

NÄR? 9 feb kl 07.45-09.45
VAR? IOGT-NTO-gården, Klara södra kyrkogata 20, Stockholm

ETT ÅRS MEDLEMSKAP INNEHÅLLER:

Vårt första tema är spontanengagemang & inkludering 
av nya målgrupper. 

I Stockholm får vi träffa behrang miri, rappare, pedagog, 
folkbildare, föreläsare och 2011 års pristagare i NE:s 
Kunskapspris. 

Behrang delar med sig av sina reflektioner kring ideell 
sektor i förändring, morgondagens medlemmar och 
hur föreningslivet kan bli bättre på inkludering och 
spontanengagemang. 

Utöver att träffa Behrang kommer vi att dela erfarenheter, 
diskutera framgångsfaktorer och planera nätverkets 
framtida utveckling. 

Ta gärna med dig ett gott exempel från din organsiation 
på hur ni lyckats att sänka tröskeln till föreningslivet och 
attrahera medlemsgrupper som ni vanligtvis inte nått.

Självklart bjuder vi på frukost.

Varmt välkomna!

•	Tillgång till 5 träffar  (2 i Stockholm,  
2 i Malmö och 1 i Göteborg)

•	Möten och erfarenhetsutbyte med andra 
sektorer

•	 Intressanta och inspirerande föreläsningar 
med experter

•	Konkreta verktyg att ta med hem

•	2 webinarer på aktuella teman

•	30 minuters konsultation med 
Medlemsutvecklings konsulter

•	Ett nätverk med andra strateger inom 
civilsamhället

•	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

VILL DU VETA MER ELLER BLI MEDLEM?  

Maila eller ring Julia Cornu, utvecklingsstrateg  
Tel: 076 770 36 69, e-post: julia@medlemsutveckling.se 

www.medlemsutveckling.se

Tipsa gärna andra organisationer att de kan bli medlemmar!

VÄLKOMMEN TILL VÅR 
FÖRSTA TRÄFF!

Läs mer om Behrang på 
behrangmiri.com
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Nätverket för Medlemsutveckling har  
nu medlemmar från idrotten, kulturen, fack- 

förbund 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. 

Missa inte att bjuda in representanter från din 
organsiation även till Malmöträffen  
den 16 februari kl 07.45-09.45 
 

VÄLKOMMEN TILL EN MÖTESPLATS FÖR STRATEGIER, 
METODUTVECKLING OCH MEDSKAPANDE!

http://behrangmiri.com/

