GÖR NI RÄTT SAKER ELLER BARA
SAKER PÅ RÄTT SÄTT?
Medlemstapp, generationsväxlingar och en föränderlig omvärld har gjort

te sätter
Om vi in
ara mål,
upp mätb
om vi
vet vi inte
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att föreningslivet sedan ett par år satt rekrytering och aktivering av
medlemmar högt på agendan. Många satsar stora mängder av resurser
på medlemsutvecklingsarbetet. Men gör ni rätt saker?
Under vårens träffar vill vi att ni vågar ställa er de de tuffa frågorna:
• Har ni hamnat i kampanjfällan?
• Är det brandkårsutryckning snarare än strategiskt arbete?
• Springer alla i organisationen på olika bollar?

Om vi inte vet att
vi lyckats, kan vi
inte fira.

• Använder ni medlemmarnas pengar på ett vettigt sätt?
• Ger era satsningar ett bestående och hållbart resultat?
Med hjälp av erfarna utvärderingskonsulter kommer vi få konkreta
verktyg för att mäta arbetet med medlemsutveckling. Under
interaktiva former får vi dela erfarenheter och ringa in konkreta
förbättringsområden.

Boka in vårens träffar redan nu!
STOCKHOLM: 12 MAR 2013
GÖTEBORG: 13 MAR 2013
MALMÖ: 15 MAR 2013

Om vi inte
firar, drän
eras
organisatio
nen på
energi.

TIDER 07.30-09.30
LOKAL meddelas senare

Nätverket för Medlemsutveckling har nu medlemmar från idrotten, kulturen, fackförbund och politiska
partier. Vi har skapat en branschöverskridande mötesplats för strateger som jobbar med medlems- och
engagemangsfrågor.

Vill du veta mer eller bli medlem?
Maila eller ring Angeli Sjöström Hederberg
Tel: 076 313 44 32 | e-post: angeli@medlemsutveckling.se | www.medlemsutveckling.se
Tipsa gärna andra organisationer att de kan bli medlemmar!

Ett års medlemskap innehåller:
• Tillgång till 5 träffar  (2 i Stockholm, • Ett nätverk med andra strateger inom
2 i Malmö och 1 i Göteborg)
civilsamhället
• Möten och erfarenhetsutbyte med
andra sektorer
• Intressanta och inspirerande
föreläsningar med experter
• Verktyg att ta med hem
• 2 inspirationsfilmer på aktuella teman
• 30 minuters konsultation med
Medlemsutvecklings konsulter

• 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

Vi som står bakom nätverket är:

