
Vi som står bakom nätverket är:

	  

Nationellt nätverk för medlemsutveckling

NÄR? 16 feb kl 07.45-09.45
VAR? ATT:Studio, Norra Vallgatan 64B, Malmö
OSA till Julia Cornu (se e-post nedan) senast 14/2

ETT ÅRS MEDLEMSKAP INNEHÅLLER:

På vår första träff i södra Sverige får du ta del av 
storytelling med organisationer som delar med sig av 

sina framgångstips och fallgropar när det kommer till att 
engagera och behålla medlemmar

malmö högskolas studentkår ”Vi lämnade kontoret och 
mötte studenterna i deras vardag. Plötsligt fick vi ta del av 
både det ena och det andra” 

miljöpartiet malmö ”Alla vill ha medlemmar. Men vad 
händer när de knackar på dörren, vill ta plats och förväntar 
sig att få göra saker?”

Utöver att lyssna på inspiratörerna kommer vi att dela 
erfarenheter 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

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

www.medlemsutveckling.se

VÄLKOMMEN TILL VÅR 
FÖRSTA TRÄFF I MALMÖ!

Emelie Kärre,  
organsiations- 
utvecklare,  
Miljöpartiet de  
gröna Malmö 

Guido Guidos, 
ordförande, 

Malmö högskolas 
studentkår

Nätverket för Medlemsutveckling har  
nu medlemmar från biståndet, fackföreningsrörelsen, 
idrotten och kulturen.

 
Är ni inte ännu medlemmar i vår branschöverskridande 
mötesplats för strateger som jobbar med medlems- 
och engagemangsfrågor och vill veta mer?

VÄLKOMMEN TILL EN MÖTESPLATS FÖR STRATEGIER, 
METODUTVECKLING OCH MEDSKAPANDE!


