Framtidsforum
Mötesplatsen för dig inom medlems- och idéburna organisationer
12 november 2013
Välkommen till konferensen Framtidsforum som arrangeras av KompetensGruppen i samarbete med
Medlemsutveckling.se. Konferensen är en återkommande mötesplats för dig som arbetar inom medlems- och
idéburna organisationer från hela landet. Här får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper vad gäller ditt dagliga
arbete och dina framtida behov.
Konferensen arrangeras samtidigt som KompetensMässan därav är några programpunkter gemensamma. Detta
öppnar för möjlighet att byta ut eller lägga till något eller några seminarier och på så sätt skräddarsy ditt eget
konferensprogram.

08:30 Registrering samt inledning med Angeli S Hedeberg

09:00-11:00 Medlemsmodellen – att rekrytera, aktivera
och behålla medlemmar
Angeli S Hederberg
Att rekrytera, aktivera och behålla medlemmar är en framtidsutmaning för
såväl stora organisationer som mindre föreningar. Vad krävs från ledarskapet,
organisationsformerna och medlemskommunikationen för att er organisation
ska överleva? Seminariet behandlar de senaste trenderna kring engagemang
och medlemskap i ideell sektor.
Ur innehållet
Hur attraherar ni nästa generations medlemmar?
Hur skapas en kultur där aktiva ser medlemskommunikationen som en naturlig del av sitt uppdrag?
Hur kommer ni förbi rekryteringsmotstånd och valda sanningar?
Hur kan ni behålla er demokratiska kärna och samtidigt hitta nya former för engagemang?
Seminariet ger en rad användbara verktyg som kan användas direkt i den egna verksamheten.
Angeli S Hederberg är grundare och ägare till Medlemsutveckling.se och författare till storsäljaren
Medlemsmodellen

11:00-12:30 Nätverkslunch med mingelsskola

12:30-13:30 Tre kända profiler från ideell sektor delar med sig av sina
erfarenheter.
Julia Mjörnstedt - Generalsekreterare Ung Cancer
Milad Mohammid – Projektledare Fryshuset
Alexis Wicklin – är Pol Mag, Offentlig politik och organisation, vid Stockholms universitet, Ledarinstitutet

13:30-14:30 Framtidsspaning för idéburen sektor
Hur ser den idéburna sektorn ut idag och hur kommer den att se ut i framtiden. Tillsammans med
paneldeltagarna och publiken identifieras vilka omvärldsförändringar som kommer att påverka idéburen sektor
de närmsta åren. Diskussionsledare: Angeli S Hederberg

14:30-15:00 Kaffe med kaka samt tid att besöka KompetensMässans utställning

15:00-16:30 Idéburen chef – om HR-arbete och
ledarskap i ideella organisationer
Johan Welander
Hur arbetar man med HR i idéburen verksamhet? Hur ser belöningssystemen
ut i organisationer där värderingar, hyperlojalitet och engagemang är
drivkrafter? Vad kan chefer och HR-funktioner inom näringsliv och offentlig
sektor lära av HR-arbete och ledarskap i ideella organisationer? Under det här
seminariet lär du dig hur verksamheter kan utvecklas med hjälp av idéstyrning,
engagemang och inre drivkrafter.

Ur innehållet





HR-arbete och ledarskap i ideella organisationer
Hur leder du utifrån en samhällsvision
Motivation och belöning i idéburna organisationer
Uppdraget som styrmedel i HR-arbetet

Johan Welander är författare till ”Idéburen chef”, kompetensutvecklingschef på Rädda Barnen och grundare
av organisationskonsultföretaget Thinkandact.

Plats: Kompetensmässan, Filmstaden Sergel
Tid: 12 november 2013
Pris: 2 995 kr exkl moms
I konferenspriset ingår Angeli S Hederbergs bok ”Medlemsmodellen – rekrytera, aktivera och behåll
medlemmar” . Förtäring under dagen.
Anmälan och mer information: info@kompetensgruppen.se

Boka senast 30 september så får du 500 kr i rabatt.
Ange kod: Medlemsmodellen så får du 500 kr rabatt och betalar 2 495 kr exkl moms

