INBJUDAN

Vi delar
ut pris till

18–19 oktober

Årets bästa idéburna
samhällsförbättrare
– ÅBIS

Vi upprepar
succén från i fjol
Civilsamhällets och den idéburna välfärdens aktörer
inom vård och social omsorg träffas vid ett extra
stort medlemsmöte i Falköping den 18–19 oktober.

Välkommen!

Det blir intressanta föreläsningar, fördjupande seminarier och middag
med prisutdelning. Men också tid att träffa och samtala med idéburna
kollegor från hela Sverige. Vi bor och konfererar på Hotell Falköping
och äter middag på anrika Kurorten Mösseberg.

Ur programmet
 Ledarskap och tillväxt
– så utvecklar du vår särart
 Eftertraktad som bra arbetsgivare – flera seminarier
 Finansiering vid start och
expansion – handfasta råd

 Etik och ledarskap
Hör Anders Kompass berätta!
 Vad vet politikerna om oss?
– Så blir vi mer kända.

Antalet platser är begränsat – så anmäl dig och dina medarbetare redan
nu för att försäkra dig om en plats. Pris endast 945:-/person inkl middag.
OBS! Priset avser del i dubbelrum. Enkelrum 1695:-. Anmäl dig via:
https://simplesignup.se/private_event/101040/4c010a5f62

Riksorganisationen för
idéburen vård och social omsorg

Några av våra talare
18–19 oktober

Susanna Alexius

Willy Silberstein

Albin Blomster

Lotta Säfström

Ekon. dr, forskare och lärare i företagsekonomi,
Score vid Handelshögskolan och Stockholms
universitet. Dynamisk ledarskapsföreläsare som
ger aha-upplevelser om vår sektor.

14 år, den hittills yngste pristagaren av Raoul
Wallenberg-priset Ungt kurage. Albin har startat
aktiviteter för ensamkommande unga och ger
mattelektioner. Civilkurage är för Albin att våga
göra någonting.

Mats Edman

Journalist och tidigare chef för utrikes- och inrikesredaktionerna på SR, f d politisk reporter och EU-korrespondent. Numera professionell moderator, en av de
mest anlitade i Almedalen. Du känner igen hans röst.

Direktor Göteborgs kyrkliga stadsmission, ledamot
Arbetsgivaralliansen och tidigare ordförande för
Famna. Utbildad diakon och socionom från Stor
Sköndal. Hur höjer vi profilen på idéburen välfärd?

Lars Trägårdh

Stridbar tidigare chefredaktör för Dagens Samhälle, Veckans affärer och Nyhetsbyrån Direkt.
Kommer provocera oss med åsikter om idéburen sektors synlighet och självbild.

Professor i historia, Ersta Sköndal Bräcke högskola.
Forskar om det sociala kontraktet med betoning på
nationalismen, folkhemmet och välfärdsstatens rötter,
individens ställning och rättigheter samt civilsamhällets roll
för välfärd och demokrati. Hur står det till med tilliten?

Anders Kompass

Chatri Wihma

Världskänd kämpe, tidigare chef inom FN:s avdelning för mänskliga rättigheter som avslöjade sexuella
övergrepp på barn. Han talar om vikten av civilkurage
och att stå upp för det som är rätt, även när överordnade och internationella krafter motarbetar.

HR-chef på Liseberg i Göteborg. Utbildad vid Handelshögskolan i Göteborg. Har tagit sin ”employer branding” till
sagolika nivåer. Är livet en bergochdalbana och hur ser
ett kaninavtal ut?

PROGRAM (prel)

Plenum = gemensamt seminarium
Tema = valbara gruppseminarier, parallella

18–19 oktober

A Arbetsgivarfrågor, ”employer branding”
B

Tillväxt, finansiering, ledarskap

C

Kommunikation och opinion

Onsdag
11.30

Registering		

12.00

Lunch		

13.00–18.00

Plenum – Hybridorganisationer och hybridprofessionella
– utmaningar och särskilda samhällsvärden

Valbara parallellseminarier
Tema A2: Integration- och kompetensförsörjning
på arbetsmarknaden
Ursula Berge, Akademikerförbundet SSR, Zenita Cider, Vård och
omsorgscollege, Annika Hamrin, TRS och Susanne Lavemark, KFO

Susanna Alexius, forskare i hybridorganisationer, Score.
Kommentarer av Susanne Jidesten, Svenska kyrkan.

Tema B2: Kapitalanskaffning för idéburna
Martin Ärnlöv, ordförande Famna och
Annika Laurén, Ekobanken.

Valbara parallellseminarier
Tema A1: Attrahera, rekrytera, behålla och avveckla rätt

Tema C2: Använd sociala medier – i teori och praktik
Tio råd hur du drar större nytta av Facebook och Twitter

Mikael Karlsson, Vision, Emma Ölmebäck, Kommunal, Hans Göran Elo,
Arbetsgivaralliansen och Petter Skogar, KFO

Tema B1: Hybridorganisationer och hybridprofessionella
– utmaningar och särskilda samhällsvärden (fördjupning)		

Åsa Gunnarsson och Anders Malmsten, K6 Konsulter.

17.00 –18.00

Chatri Wihma, HR-chef Liseberg.

Susanna Alexius

Civilkurage – att våga

Tema C1: Fortsatt strategidiskussion om sektorns
gemensamma kommunikationsarbete
Åsa Gunnarsson och Anders Malmsten, K6 Konsulter.

Fikapaus

Plenum – Employer branding på sagolika nivåer

Albin Blomster, Raoul Wallenberg-pristagare Ungt kurage.

19.15–

Middag och underhållning
Tal av Jon Krog, Selveje.

PROGRAM (prel)

Plenum = gemensamt seminarium
Tema = valbara gruppseminarier, parallella

18–19 oktober

A Arbetsgivarfrågor, ”employer branding”
B

Tillväxt, finansiering, ledarskap

C

Kommunikation och opinion

Torsdag

		
08.30–09.30

Plenum – Tillitens förändring i Sverige

Plenum – Därför syns inte idéburen sektor i medierna

Lars Trägårdh, professor Ersta Sköndal Bräcke Högskola.

Mats Edman, prisbelönad ekonomijournalist tidigare
chefredaktör för Dagens Samhälle.
Kommentarer av Petter Skogar, förbundsdirektör KFO och
Lotta Säfström, direktor Göteborgs kyrkliga stadsmission.

Vikten av civilkurage – trots personliga konsekvenser
Anders Kompass, diplomat och tidigare chef inom FN:s avdelning
för mänskliga rättigheter.

Valbara parallellseminarier
Tema A3: Välfärdssektorn i förändring. Vad kan den
idéburna välfärdssektorn göra för att få en mera 			
framträdande position?
Sophie Nachemson-Ekwall, ekon dr, Handelshögskolan i Stockholm.

Tema B3: Nya lösningar för nya samhällsutmaningar
– Ådalen reser sig igen – kampen om BB i Sollefteå
Torbjörn Einarsson, forskare Handelshögskolan Stockholm.

– hur CSES stödjer sociala entreprenörer att lösa
nya samhällsutmaningar
Tomas Arctaedius, CSES.

Tema C3: Bygg relationer med dina lokala politiker
Erik Zaar, kommunikationschef, Bräcke diakoni.

Avslutande reflektioner
Petter Skogar, förbundsdirektör KFO.

12.15–13.15

Avslutande lunch

