INBJUDAN OCH ANMÄLAN
17–18 oktober

Vi delar
ut pris till

Årets bästa idéburna
samhällsförbättrare
– ÅBIS

Medlemskonferens
i Falköping
Du som leder en idéburen verksamhet inom vård, social
omsorg, skola eller arbetsintegrerande socialt företag:
Hjärtligt välkommen till vår stora medlemskonferens i
Falköping 17–18 oktober 2018! Skräddarsydd för dig
och dina medarbetare.

Välkommen!

Prisutdelare:Claes Elfsberg,
TV-journalist

Intressanta föreläsningar, fördjupande seminarier och festmiddag. Tid att
träffa och samtala med idéburna kollegor från hela Sverige. Vi konfererar
på Hotell Falköping och äter middag på anrika Kurorten Mösseberg.

Anmälan

Antalet platser är begränsat – anmäl dig och dina medarbetare redan nu för
att försäkra dig om en plats. Pris endast 1100:-/person + moms inkl. luncher,
frukost och festmiddag. OBS! Priset avser del i dubbelrum.
Du som vill reservera enkelrum (i mån av plats) betalar 1850:- + moms.

Anmäl dig via:

http://www.simplesignup.se/private_event/137591/4900b271c1

IdéburnaSkolors
RIKSFÖRBUND

Några av våra medverkande
17–18 oktober

Anders Arborelius – Sveriges första kardinal. Biskop i

Sophie Nachemson Ekwall – Forskare och författare.

Bliss Browne – Initiativtagare till Imagine Chicago

Madeleine Sundell

Stockholms katolska stift. Karmelitmunk. Författare.
Sommarpratare i P1 2017. Avslutningstalar dag 2 på
temat Att bygga gemenskap.

– ”a non-profit organization working to cultivate hope
and civic engagement in a variety of cross cultural and
intergenerational initiatives, projects and programs”.
Inger Ek – Generaldirektör för Upphandlingsmyndig-

heten som bl a ska stödja kommuner och landsting så
att de gör rätt när de köper tjänster från idéburen sektor.
Var tidigare upphandlingschef i Göteborg.
Claes Elfsberg – Välkänd TV-journalist. Modererar

vår konferens, är prisutdelare, och medverkar i två
seminarier.

Marika Markovits – Direktor för Stockholms Stadsmis-

sion sedan 2004. Präst i Svenska Kyrkan. Fokus på barnoch unga. Lång erfarenhet av samverkan med socialtjänst, skola, polis och barn- och ungdomspsykiatri.

Intresserad av corporote governance och ägarfrågor.
I år fokuserad på medarbetarägda företag.

Jurist och ordförande i Frälsningsarméns nationella
arbetsgrupp mot människohandel, med stort engagemang mot sociala orättvisor.
Magne Suphellen – Professor i marknadsföring som

gjort banbrytande insatser för idéburen sektor i Norge.
Visar hur vi kan vässa idéburen sektors varumärke så
att särdrag och mervärden blir synliga och begripliga.
Håkan Wiclander – Ordförande Idéburna skolors

riksorganisation. För valfrihet men mot vinstintresse.
Arbetar till vardags som studieombudsman och koncernchef på ABF.
Filip Wijkström – Handelshögskolan i Stockholm

– vet allt om civilsamhället och avslöjar sina
senaste forskningsrön.

PROGRAM
Dag 1

Plenum = gemensamt seminarium
Tema = valbara gruppseminarier, parallella
A Arbetsgivarfrågor
B Tillväxt och ledarskap
C Kommunikation och opinion
		 alt. socialt företagande

Onsdag 17 oktober
11.30

Registering		

15.15

Fikapaus

12.00

Lunch

15.45

12.45

Portarna slås upp

Valbara parallellseminarier – PASS 2
Tema A2: Arbetsgivarfrågor
Ett Sverige där anställd äger.

Martin Ärnlöv, generalsekreterare Röda korset och styrelseordförande Famna
Ulrika Stuart Hamilton, generalsekreterare Famna

Sophi Nachemson Ekwall, forskare och författare
Kommentarer av Susanne Lavemark, KFO

Plenum 1
Civilsamhället och välfärden – storlek, roll och framtid?

Tema B2: Tillväxt ch ledarskap
Upphandling och idéburen sektor – hur går de ihop?

Filip Wijkström, forskare HHS
Kommentarer av Petter Skogar, förbundsdirektör, KFO

Amir Daneshpip, jurist och ledamot Famnas styrelse
Kommentarer av Inger EK, generaldirektör Upphandlingsmyndigheten

Valbara parallellseminarier – PASS 1
Tema A1: Arbetsgivarfrågor
Samhället berörs av utmaningar och kränkningar av de mänskliga
rättigheterna. Hur angår det dig som arbetsgivare? Vilka etiska 		
frågeställningar kan man ställas inför?

Tema C2: Kommunikation och opinion

13.00

14.15

Madeleine Sundell, samordnare socialt arbete, Frälsningsarmén

Claes Elfsberg, TV-journalist, samtalar med tre erfarna kommunikatörer

16.45

Paus

17.00

Plenum 2
Särdrag och mervärde – så slipar vi idéburen
sektors gemensamma varumärke

Tema B1: Tillväxt och ledarskap
Praktikfall idéburna skolor. Varför lyckas man i Milwaukee
men inte i Sverige?				
Filip Wijkström, forskare, Fredrik Andersson och Ebba Henrekson, forskare
Håkan Wiclander, ordf Idéburna skolors riksorganisation

Tema C1: Socialt företagande
Den kooperativa sektorns roll i framtidens välfärd
Gordon Hahn, ordförande Coompanion Sverige

Magne Suphellen, professor i marknadsföring vid
Handelshögskolan i Bergen.
Kommentarer av Christer Hallerby, konsult och ledamot Famnas styrelse

18.15

Incheckning hotell. Transport till Mösseberg

19.15

Eldfängt välkomnande av gycklargruppen Trix vid drinken
– missa inte det!
Middag med prisutdelning och underhållning.

PROGRAM
Dag 2

Plenum = gemensamt seminarium
Tema = valbara gruppseminarier, parallella
A Arbetsgivarfrågor
B Tillväxt och ledarskap
C Kommunikation och opinion
		 alt. socialt företagande

Torsdag 18 oktober
		
08.30

Plenum 3
Imagine Chicago – building trust and cohesion across difference
Bliss Browne, initiativtagare till Imagine Chicago, fd bankchef och präst
Kommentarer av Marika Markovits, direktor Stockholms Stadsmission
(Hålls på engelska)

09.30

Valbara parallellseminarier
Tema A3: Arbetsgivarfrågor
Vad och varför idéburen skola?
Samtal om grunderna och exempel från verkligheten

10.30

Fikapaus

10.40

Plenum 4
Ökad leverantörsmångfald med fler idéburna
Inger Ek, generaldirektör Upphandlingsmyndigheten
Kommentarer av Stefan Nilsson, direktor Ersta diakoni

11.20

Kardinal Anders Arborelius
Kommentarer av Martin Ärnlöv, generalsekreterare Röda Korset, 		
ordförande Famna

Håkan Wiclander, ordförande Idéburna skolors riksförbund, och
Birgitta Drakenberg, ordförande Waldorflärarhögskolan.

Tema B3: Tillväxt och ledarskap
Sociala innovationer, exempel, goda råd och inspiration
Workshop med Bliss Browne
(Hålls på engelska)

Tema C3: Kommunikation och opinion
Idéburen välfärd Tio 2030. Så skapar vi opinion för mer
av idéburen välfärd
Ulrika Stuart Hamilton, generalsekreterare Famna
Claes Elfsberg, TV-journalist

Plenum 5
Att bygga gemenskap

12.00

Avslutning

12.15

Lunch

13.00

I anslutning till lunchen finns möjlighet för olika nätverk att
träffas i egna konstellationer, t ex Famna Väst, Famna Syd, 		
Kvalitetsnätverket och AKU. Meddela eventuella önskemål i
samband med anmälan.

