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VI SOM STÅR BAKOM NÄTVERKET ÄR:

NÄTVERKET FÖR MEDLEMSUTVECKLING
har medlemmar från idrotten, kulturen, fackförbund, 
ungdomsorgansiationer 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.

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.

Ett års medlemskap innehåller:

 » Tillgång till 2 träffar (höst och vår i Stockholm)

 » Möten och erfarenhetsutbyte med andra sektorer

 » Intressanta och inspirerande föreläsningar med 
experter

 » Konkreta verktyg att ta med hem

 » 30 minuters konsultation med Medlemsutvecklings 
konsulter på telefon

 » Ett nätverk med andra strateger inom 
civilsamhället.

ANMÄLAN 
senast den 30 oktober

till angeli@medlemsutveckling.se

Ange ev specialkost eller andra behov samt 
om du vill delta digitalt eller fysiskt.

DATUM OCH TID
4 nov 2020 kl 07.45 - 09.30

UNDER DEN HÄR MORGONEN FÅR DU LYSSNA PÅ FYRA INSPIRERANDE LEDARE SOM 

delar med sig av konkreta exempel på hur de jobbat på nya sätt. Du får även möjlighet att dela 

erfarenheter med andra från civilsamhället.  

”Det nya normala”
PÅ TEMAT:

PLATS
På Zoom eller för ett begränsat antal hos 

Learnfy, Stureplan 4c, vån 9  

(Inne i gallerian)

DELTA DIGITALT ELLER PÅ PLATS
Vi är många som längtar efter att mötas och kommer ge 10 personer möjlighet att delta fysiskt under morgonen. 

Först till kvarn. Övriga deltagare är varmt välkomna via Zoom. Ange i anmälan hur du vill delta. 

FRUKOST SERVERAS TILL DIG SOM DELTAR FYSISKT!

HUR SER MEDLEMSARBETET UT I EN PANDEMI?

---------

VAD FUNGERAR?

---------

VAD KOMMER ATT LEVA KVAR POST CORONA?


