
Vill du utvecklas som chef och ledare? Vill du få koll 
på vad som händer i omvärlden? Har du lust att 
träffa likasinnade som leder ideella och idéburna 
organisationer? Bli inspirerad av våra nordiska grann
länder och lära dig vad som är på gång i EU? Anmäl dig 
redan idag till Falköping 2020!

Ledarskap i ideell och idéburen sektor – 
Nordisk konferens i Falköping 11–12 mars 
2020, startas och avslutas med lunch

NÅGRA NAMN UR PROGRAMMET

Sveriges nya civilminister Lena Micko (S). Följer hon upp Ardalan Shekarabis 
politik eller får vi se något helt nytt? Micko tar emot utredningen om idéburna 
aktörer i välfärden i december. I mars hoppas vi få höra vad regeringen tänker 
göra med den.

Nyutnämnda EU-kommissionären Nicolas Schmit från Luxemburg – inbjuden 
(tbc). Nicolas Schmit var den som drev igenom The Luxemburg Declaration om 
den sociala ekonomin i EU och har sedan dess engagerat sig hårt för att icke 
vinst syftande verksamheter ska uppmärksammas och främjas i EU.

Josette Bushell-Mingo, regissör, skådespelare och prefekt vid Stockholms 
konstnärliga högskola. Sommarpratare i Sveriges Radio 2019. Grundare av 
The National Black Theatre, f d konstnärlig ledare för Riksteaterns Tyst Teater 
som skapar scenkonst på teckenspråk och turnerar med sin föreställning om 
sångerskan Nina Simone. 
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PRISER I SVENSKA KRONOR 
INKLUSIVE MOMS

• Del i dubbelrum 1 688:-
• Enkelrum (Obs! begränsat 

antal) 2 688:-
• Lågpris enklare boende (Obs! 

begränsat antal) 1 399:-
• Icke medlemmar del i 

dubbelrum 3 750:-

I priserna ovan ingår fullt 
konferenspaket inkl seminarier, 
plenumpass och underhållning 
samt två luncher, en trerätters 
middag, frukost och möjlighet 
att träffa andra ledande 
personer i sektorn. Priserna är 
inklusive moms.

Vi ber er att uppmärksamma 
att antal rum är begränsat. Du 
som har möjlighet att dela med 
en kollega, gör gärna det! 

Vi kommer att återkomma med 
en ny länk med fler detaljer 
och definitiv anmälan senare.

• Endast konferens, ej boende 
1 250:-

Ju tidigare man anmäler sig, 
desto större är chansen till att 
önskemål om enkelrum kan 
uppfyllas.
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Jan Petit och Marina van Notten, Profonte, Amsterdam, stimulating leadership 
and developing management in NGOs. Petit and van Notten know everything 
about fundraising, social impact investments and the latest developments 
in philanthropy. Just arriving from commissions in Asia, but most of the time 
focusing on European organizations and their needs.

Karl Henrik Sivesind, seniorforskare vid Institutt for Samfunnsforskning, Oslo. 
Är sociolog och har i sin forskning om frivilligt arbete, frivilliga organisationer 
och idéburna välfärdsaktörer jämfört Danmark, Norge och Sverige och vet allt 
om läget för den idéburna välfärdssektorn i de tre länderna. Kom och ta del av 
hans senaste forskning.

Helle Gjetrang, direktør Diakonhjemmet Omsorg, Oslo. Tidigare vid tre olika 
universitetssjukhus, i Ullevål, Akers och Akershus. Utbildad anestesisjuk
sköterska, men ni kommer vara klarvakna under hennes anförande  ”Fra visjon 
till vekst!” 

Lisbeth Jessen, styrelseledamot i Selveje och direktør i Danner, ett stort  
kvinno center i centrala Köpenhamn, delar med sig av erfarenheter av att arbeta 
med både volontärer och professionella. Tidigare polis med titeln deputy 
detective chief superintendent. Arbetar för en värld utan våld mot kvinnor och 
barn och för jämlikhet.

Martin Ärnlöv, generalsekreterare i Röda Korset och ordförande för Famna, 
inspirerar till tillväxt – från 3 procent till Tio2030! Hur i all sin dar ska vi bli en 
tiondel av välfärden? Ärnlöv avslöjar sina bästa knep.

Samuel Engblom, regeringens särskilda utredare av idéburna aktörer i väl
färden, till vardags samhällspolitisk chef TCO. Är det hans definition som 
avgör vår framtid nu? Hur harmonierar den med danskt och norskt synsätt? 
Vad inne bär de fyra kriterier som föreslagits som avgränsning för just din 
organisationer? Samuel Engblom reder ut begreppen.

Jacob Schulze, modererar konferensen på svenska, danska och engelska. 
Schulze är journalist och kommunikationskonsult. Han har en bakgrund inom 
radio/TV och har bland annat bevakat Norden och EU för nordiska medier. 
Född i Danmark, men uppvuxen i Sverige; hemma i den nordiska språkfamiljen, 
men också engelska och franska är hans arbetsspråk.

Nina Arwitz, a Swede by birth but prefers to communicate her professional 
experience in English. Works for Volunteer Ireland, focused on social inclusion, 
engaging new audiences and volunteering, as well as fundraising, 
campaigning and strategic development. 

Fler medverkande tillkommer. Vi informerar fortlöpande på Famnas 
webbplats om konferensprogrammet: håll utkik www.famna.org
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