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Alla föreningar som skrivit under Överenskommelsen mellan den 
idéburna sektorn och Linköpings kommun välkomnas att delta 
på dialogmöte om hur vi utvecklar Linköping tillsammans!

I år har en arbetsgrupp bestående av kommunen och referensgruppen för 
överenskommelsen beslutat att ämnet för dagen kommer att vara ”Hur kan 
vi skapa ett idéburet utvecklingscentrum för föreningsliv och civilsamhälle 
i Linköping kommun?”

Ett idéburet utvecklingscentrum (IUC) finns i några kommuner i landet 
och kan enklast beskrivas som ett näringslivetshus för föreningslivet. Ett 
IUC ska kunna driva civilsamhällesfrågor, ge service samt ha lokaler. Exakt 
vad detta kan innebära för oss i Linköping kommer vi att diskutera på mötet 
och där presenteras även en enkät som föreningar i Linköping besvarat. 
Hur skapar vi det bästa IUC för oss här i Linköping? Kom och diskutera!

Varmt välkomna!

   Inbjudan
 till dialogmöte

NÄR: Lördag 23 januari kl 9.30-16.00
VAR: Föreningshuset Fontänen, Västra vägen 32 i Linköping
ANMÄLAN: Japp! Senast 18 januari HÄR
INBJUDNA: Alla 108 föreningar som skrivit under överenskommelsen 
                    samt de som vill skriva under
FRÅGOR: Hör av dig till karin.linkhorst@linkoping.se

http://www.esmaker.net/nx2/Public/regForm.aspx?pid=b7b6aac4-9044-49a4-b0ae-7e6b92b7d2ec&AspxAutoDetectCookieSupport=1
http://www.linkoping.se/ideburensektor


Preliminärt program

¸ 9.30-10.00
Registrering, fika och mingel!

¸ 10.00
Mötet öppnas! Ansvarig politiker Birgitta Rydhagen hälsar välkommen och 
moderator Angeli Sjöström Hederberg hjälper oss att bli varma i kläderna.

¸ 10.45
Pia Svanqvist från Göteborgs föreningscenter håller en inspirationsföreläsning 
om hur de arbetat med att stärka föreningslivet i Göteborg genom ett slags IUC.

¸ 11.30
Paus med bensträckare.

¸ 11.45
Informationspass: Vad har hänt sedan sista mötet och vad vill föreningar i 
Linköping att ett IUC ska vara här?

¸ 12.30 
Lunch.

¸ 13.30
Workshop: Cafésamtal om idéburet utvecklingscentrum i Linköping – vill vi 
skapa det? Hur? Och vem gör i så fall vad? 

¸ 14.15 
Summering i helgrupp.

¸ 14.30 
Fika.

¸ 14.45
Inspirationspass: Svenskens engagemang är högre än någonsin – hur kommer 
det då sig att många föreningar upplever det motsatta? Med inspiration och 
forskningsfakta krossar vi några myter om människors intresse för föreningslivet. 

¸ 15.20
Några ord om nästa steg och avslut.

¸ 15.45
Dagen slut.
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Vilka deltar under dagen?
Du! Viktigast av allt är att du kommer! Du och din förening är de allra 
viktigaste deltagarna under dagen och det är du som kommer att göra 
dagen innehållsrik och meningsfull. Kul att du kommer!

Referensgruppen för överenskommelsen. På förra dialogmötet 
gavs de som ville möjlighet att delta i en referensgrupp för överens-
kommelsen. Det är referensgruppen som tillsammans med kommunen 
planerat detta möte och jobbat med olika frågor som rör överenskom-
melsen sedan förra mötet.

Politiker. Ansvarig politiker för överenskommelsen Birgitta Rydhagen 
kommer att delta och inleda dagen, men många fler politiker är inbjudna. 
Tag chansen att mingla och ställa frågor till dem under lunch och fika!

Angeli Sjöström Hederberg. Dagens moderator är samhälls-
entreprenören och föreningsprofilen Angeli Sjöström Hederberg från 
Medlemsutveckling.se. Angeli är sociolog och författare till storsäljaren 
föreningsboken Medlemsmodellen – rekrytera, aktivera och behålla 
medlemmar. De senaste tio åren har hon agerat utbildare och strate-
giskt stöd till ett femtiotal medlemsstyrda organisationer inom facket, 
idrotten, bistånd, patient och ungdomsrörelser med syfte att utveckla 
medlemsfrågorna. 

Pia Svanqvist. Pia är verksamhetsledare på Göteborgs förenings-
center och vice ordförande för Idékom – Göteborgs stads råd för den 
sociala ekonomin och offentligheten. Hon är även ordförande i GES 
– Göteborgsregionens Social Ekonomi – som är en regional samver-
kansorganisation för paraplyorganisationer. Utöver detta har Pia ca 30 
års erfarenhet av föreningsliv och av att driva föreningsfrågor och var 
bland annat aktiv i framtagandet av Överenskommelsen mellan staden 
och föreningslivet.

Vi ses den 23 januari!
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