Ideell kraft för framtiden
- samverkan föreningar & kommuner
Välkommen till seminarier i november 2015!

Det ideella kulturarvet och kommuner bjuder
in till fyra seminarier - ett startskott för en
långsiktig samverkan mellan kommuner
och dess ideella aktörer (civilsamhället)

Välkommen till!
Vårgårda 3 nov
Mellerud 12 nov

Varmt välkommen till seminarier som

Mariestad 19 nov

● utgår från det behov som det ideella kulturarvet ser av

Munkedal 25 nov

tydligare och närmare kontakt med sina kommuner
● utgår från omvärlden; Överenskommelsen regional och
kommunalt, Europeiska koden, Landskapskonventionen m.m.
● sker i processform med fokus på medskapande och allas
delaktighet -innehåller samtal och erfarenhetsutbyte som av er
kunskaper och insikter
● förutsätter en bredd av representanter från både den offentliga
och den ideella sektorn lokalt
Mål med seminarierna - vi vill att seminarierna
● leder till konkret handling, baserat på gemensamma

Seminarierna är
kostnadsfria
Fika & lunch ingår
Program, se baksidan!

Vi ses väl?!

möjligheter

● ger möjlighet att möta varandra och ge gemensam kunskap

om varandras förutsättningar och spelregler vilket ger möjlighet
till hållbar samverkan
Anmälan
I anmälningslänken finns mer information och
kontaktpersoner för respektive seminarium.
Anmälan: http://www.innovatum.se/aktiviteter/ideell-kraft-for-framtiden

Arrangörer:

Ideell kraft för framtiden
- samverkan föreningar & kommuner
Program
– övergripande, för alla 4 seminarier
9.00

Kaffe & mingel

9.30

NAV och hembygdsförbunden hälsar oss välkomna!
- Vi alla har kunskap och erfarenhet som är viktig.

9.45

Conny Brännberg, ordf. Västra Götalandsregionens
kulturnämnd.

10.00

Omvärldsanalys
– ett smörgåsbord av förutsättningar & möjligheter.
 Paradigmskifte i relationen mellan ideella och
offentliga aktörer
 Överenskommelsen, regionalt och kommunalt
 Europeiska koden för idéburna organisationers
medverkan i beslutsprocessen
 Landskapskonventionen
 Västra Götalandsregionens kulturplan
 Kompetensväxling
 Industrimuseum Västra Götaland (IMVG)

11.00

Välkommen till!
Vårgårda 3 nov
Mellerud 12 nov
Mariestad 19 nov
Munkedal 25 nov

I Västra
Götalandsregionen
finns ~ 200
arbetslivsmuseer
och ~ 450
hembygdsföreningar

Workshop – hela dagen innehåller olika typer av
mötesmetoder.
Grundläggande frågeställningar
 Behov och förutsättningar för samverkan
 Vilka behov av samverkan med varandra har vi?
 Vilka förutsättningar för samverkan med
varandra har vi?

12.00

Lunch

13.00

Fortsatt workshop
Arbete med konkreta samverkansförslag
Hur gå vidare från nuläget?

15.00

Avrundning & kaffe

Varmt välkommen till en dag fylld av
möten, inspiration & samverkan!

Arrangörer:

