
Nyhet!
Medlemsutveckling vill bjuda dig på en dag fylld med inspiration inom flera av våra expertområden. Vi har valt ut 
det bästa av vårt utbud och satt ihop till en spännande blandning. Här får du mycket inspiration kring hur du och 
din organisation kan utvecklas. 

Denna fartfyllda dag erbjuder vi er som vill få inspiration inför höstens verksamhet.  
Passa på att förbered er redan nu! 

Dagen kommer bland annat att bjuda på:

Storytelling
Förr samlades vi runt lägerleden, nu möts vi vid mötesbordet, på digitala medier eller framför kaffeautomaten. 
Berättelser om er organisation finns redan där ute, men hur mycket har ni tagit styrning över vilka som sprids?

Framtida organiSationSFormer
Sedan ett par år tillbaka förs en diskussion i civilsamhället där den klassiska föreningsformen ställs emot nya typer 
av strukturer så som nätverk, kampanjer och aktivism. Måste ni välja?

generationSanPaSSat ledarSkaP
Kommande generationer kräver något annat av den ideella organisationens ledarskap, former och kommunikation. 
Tillsammans med oss kan ni öka er kunskap för hur ni ska nå, aktivera och behålla nästa generations medlemmar 
och aktiva. Hur anpassar ni ert ledarskap?

morgondagenS möteSPlatSer 
Det är i mötet mellan människor som utveckling sker. Det finns många knep för att vitalisera demokratin och ta 
tillvara på deltagarnas kompetens. Hur ser era mötesplatser ut?

mångFald 
Vill ni öka er förmåga att nå nya målgrupper eller kanske fokusera på att skapa en kultur där alla känner sig 
inkluderade? 

VälkoMna! 18 juni i malmö  19 juni i Stockholm  kl 9-16

Vi bjuder på lunch! 

Plats: Centralt. Återkommer med mer info vid 
anmälan. 

Vi har begränsat med platser,  
först till kvarn!

anmäl er till Julia senast den 1 juni: 
julia@medlemsutveckling.se 
0767 70 36 69 Pris: 2 495 kr/person exkl moms

För organisationer som är 
medlemmar i Nätverket för 
Medlemsutveckling är priset endast 
1 995 kr/person exkl. moms.


