Nationellt nätverk för medlemsutveckling

Hur rustar vi våra
förtroendevalda i
en allt mer komplex
värld?
Hur stärker och utbildar vi våra förtroendevalda?
Vilka kompetenser behövs för att möta morgondagens medlemmar?
Hur kan den moderna tekniken bli ett verktyg i att rusta våra aktiva?

De förtroendevalda är organisationens fötter, hjärta och hjärna.
De är föreningens ryggrad, ögon och öron. De är ansiktet utåt.
Men är de rustade för att ta sig fram i allt mer komplex värld
där gränser suddas ut mellan arrangör och besökare, där
vi ständigt är uppkopplade, där rörligheten mellan
föreningar ökar och där ungas engagemang växer?

Gästinspiratör!
Felicia är en ung social
entreprenör som startade
eget som 18 åring. Hon
har

stor

kunskap

om

ungas engagemang på nätet

av den interaktiva
webbutbildningen
“Så blir vi fler!
Det rekryterande
samtalet” som vi Tagit
fram tillsammans med
ContentoWassum.

och skriver just nu en bok om den
uppkopplade generationen. År 2010 samlade hon
10 000 protesterande människor på Sergels torg
efter att SD kommit in i riksdagen, helt tack vare sitt
engagemang i sociala medier. Hon är också initiativtagare till
kampanjen

#Förortenimedia

där

lokalbefolkningen

laddar upp positiva bilder av sin ort. Felicia driver
också OhSnap! Sweden, en fotoverksamhet

Boka in
datumen
redan nu!

där kameran är verktyget för att få unga
tjejer att bli subjekt istället för objekt.
På vår frukost berättar hon om hur
föreningslivet kan använda nätet

Stockholm: 11 nov 07.29-09.30
Lokal: Företagarnas lunchmatsal
Rådmansgatan 40

och sociala medier för att
motivera och kommunicera
med sina förtroendevalda.

Välkommen till en
mötesplats för strategier,
metodutveckling och
medskapande!
Nätverket för Medlemsutveckling har
nu medlemmar från idrotten, kulturen,
fackförbund 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.
Ett års medlemskap
innehåller:
• Tillgång till 5 träffar
(2 i Sthlm, 2 i Malmö och 1 i Gbg)
• 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
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!

Malmö: 13 nov kl 07.29-09.30
Lokal: SSR/Sacokansliet Stora Nygatan 18
Vi bjuder alla på frukost
Ta gärna med en kollega eller
förtroendevald!

Vi som står bakom nätverket är:

