
Med förenade krafter - 
mötesdag för föreningar

När: Tisdagen den  24 oktober, kl 15.00 - 20.00

Plats: Teknikdalen, Forskargatan 3, Borlänge  

Välkommen till en engagerande eftermiddag 
och kväll för dig inom studieförbund och  
föreningsliv i Dalarna!

Här ges tillfällen att nätverka, ta del av och dela 
med er av information och idéer, träffa politiker 
från Landstingets Kultur-och bildningsnämnd 
och Folkrörelseberedning,  delta i work-shops, 
mingla, fika, höra om intressanta projekt och 
vara med om kulturinslag.

Du kan välja mellan olika work-shops tex om 
styrelsearbete, att söka projekt, verktyg för 
bra möten, offentlig upphandling (se mer om 
workshops längre ner i programmet). 

Vill du presentera och informera om din förening 
så är du välkommen att boka ett bord, där du kan 
ha material och få tillfällen att prata med folk. 
Vi ordnar med bord. Vi ser gärna att bordet är 
bemannat under dagen.  
Mejla till andrea.gazzola@ltdalarna.se om du vill 
ha ett bord.

För mer information kontakta: 

• Theresia Holmstedt Jensen, 070-539 74 17 
eller theresia.jensen@ltdalarna.se

• Erik Arrhén, 070-684 34 81 eller  
erik.arrhen@ltdalarna.se

• Nana Heinberg, 072-215 21 13 eller 
nana.heinberg@ltdalarna.se

Anmäl dig genom att klicka på denna länk 
eller hos andrea.gazzola@ltdalarna.se!
Sista anmälningsdag är 17 oktober

https://websurvey.textalk.se/start.php?ID=108253
https://websurvey.textalk.se/start.php?ID=108253


Program:

14.30-15.00  Dropin fika

15.00                Välkomna!

15.20-15.50 Avstamp ny kultur och bildningsplan 2019-2022
Under 2017/2018 kommer Landstinget Dalarna att arbeta fram en ny plan för 
kulturen och folkbildningen i länet för perioden 2019-2022. 
Vad är viktigt för din kommun eller länets föreningsliv och amatörkultur?  
Anna Liljeblad, Ax - Kulturorganisationer i samverkan
Erik Arrhén, Landstinget Dalarna 

16.15-17.00    Workshopspass 1 
Valbara workshops Information om workshops finns på nästa sida

17.15-18.00  Workshopspass 2
Valbara workshops Information om Workshops finns på nästa sida

18.00               Matig macka och scenprogram 

18.30-19.00 Avstamp ny kultur och bildningsplan 2019-2022
Under 2017/2018 kommer Landstinget Dalarna att arbeta fram en ny plan för kultu-
ren och folkbildningen i länet för perioden 2019-2022. Vad är viktigt för din kommun 
eller länets föreningsliv och amatörkultur?  
Anna Liljeblad, Ax - Kulturorganisationer i samverkan
Erik Arrhén, Landstinget Dalarna 

19.10-19.40 Open-space – Ordet är fritt. Gemensam workshop i open-spaceform, där du
 bestämmer diskussionsämnet

19.40-20.00  Vad tar vi med oss från dagen? Avslutning



Valbara workshops:

16.15 -17.00    Workshopspass 1 

1. Hur kan projekt vara föreningens utvecklingsavdelning? 
Strategiskt tänk kring projektmedel. Idé-workshop. Många företag har en utvecklingsavdelning.  
Men föreningar kan känna sig för begränsade av ekonomi och andra resurser för att våga sig på det 
visionära tänket.  
Projektmedel kan vara det som möjliggör utveckling. I denna work-shop ges råd om hur föreningar 
kan tänka kring projekt, samt tips om extern finansiering.  
Work-shopledare Theresia HolmstedtJensen, projektstrateg på Landstinget Dalarna Kultur och  
bildning 

2. Styrelsens ansvar, roll och arbetsform 
Styrelsens roll och arbete sätter prägeln på föreningen och skapar dess ledarkultur.  
Det är viktigt att styrelsen har kunskap om sitt ansvar ha teknik för att bedriva styrelsemöten.  
Styrelseledamöterna är ytterst ansvarig för verksamheten och skall företräda föreningen.  
Genom sitt sätt att leda föreningen bygger man upp en arbets- och ledarkultur hur man vill få  
föreningen att fungera. Styrelsen har ansvar för att en hel del saker blir gjorda. Detta betyder dock 
inte att styrelsens ledamöter själva ska göra allting utan att man har en plan för en organisation. 
Det är några delar som vi kommer ta upp i denna workshop och tillsammans med era egna  
erfarenheter utveckla ett framgångsrikt styrelsearbete.   
Work-shopledare:  Coompanion i Dalarna 

3. Hur tar vi vara på barns och ungas engagemang? Hur ser formerna ut för ungas organisering?  
Barn och unga är en prioriterad målgrupp för arbetet på Landstinget Dalarnas Kultur och  
bildningsförvaltning. 
Med avstamp i forskning och undersökningar på området för vi en gemensam dialog kring frågorna.
Work-shopledare: Nana Heinberg, utvecklingsstrateg  på Landstinget Dalarna Kultur och  
bildning.

16.15 -17.00  Workshopspass  2

1. Är avtal och upphandlade kontrakt en möjlighet att samverka med offentlig sektorn? 
I Sverige så köper kommuner, myndigheter, staten varor och tjänster för ca 600 miljarder kronor per 
år. Detta styrs av Lagen om offentlig upphandling och i lagen finns möjlighet för exempelvis en  
kommun att göra en riktad upphandling av en tjänst där kommunen kan ta speciella sociala hänsyn. 
Det kan vara skötsel av en anläggning, att ta emot personer för att integrera i samhället eller  
behöver en plats för rehabilitering. I vårt län har flera sociala företag startats som arbetar utifrån 
detta regelverk och bedriver kooperativt företag. Det utvecklas samtidigt en samverkansform som 
kallas Idéburet offentlig partnerskap IOP som r är en tredje väg mellan verksamhetsbidrag och  
upphandling.  
Kan den ideella sektorn delta i dessa upphandlingar? Är det en utveckling som kommer att växa? 
Vad innebär det för de ideella organisationerna? Vad kan vi lära av de sociala företagens idé och 
mål?I denna workshop så samtalar vi om den utveckling och samverkan som sker mellan den of-
fentliga sektorn och företagandet inom den sociala ekonomin. Exempelvis de sociala företagen och 
deras avtal. Vad säger Lagen om offentlig upphandling med sociala hänsyn? Vad är IOP?  
Work-shopledare: Coompanion i Dalarna



2.   OPERA en metod för effektiva, engagerande, roliga grupp- och arbetsmöten 
 Ineffektiva möten är väl frustrationsmoment nummer ett. Läget är ofta att vi ha mindre tid för att            
 lägga på möten och kringadministrativa moment i föreningen och mötesformer behöver utvecklas  
 från hierarkiska modeller till dialog som bygger på växelverkan i processen att för föreningen  
 framåt. Alla deltagare är aktiva under hela processen. 
 Mötet leder till ett tydligt resultat, som deltagarna förbinder sig till. 
 Deltagarna går från OPERA-mötet på gott humör utan att känna att något behöver ältas efteråt. 
 Vi kommer presentera OPERA och visa på metodens styrkor och användbarhet för er i förening för  
 att användas vid problemlösning, prioritering av verksamheten och dess mål, utveckla ledarskapet. 
 Work-shopledare: Coompanion i Dalarna 

3.   Att rigga och driva projekt  - vad ska man tänka på 
 En bra idé är en grund för ett projekt, men ett projekt är mer än den goda idén. 
 Båda när man skriver fram projektet och när det genomförs är det mycket handfast arbete som   
 måste göras. I denna work-shop ges tips om vad man kan tänka på när man riggar och driver  
 projekt.  
 Work-shopledare Theresia HolmstedtJensen, projektstrateg på Landstinget Dalarna Kultur och  
 bildning. 

Fler workshop kan tillkomma.

Om lokalen/lokalerna:
Ljusgården i Teknikdalen är tillgänglig för rullstolsburna. Hörselslinga finns.

Matallergi el liknande: 
Vänligen meddela om du behöver specialkost. Förtäringen är vegetarisk.


