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Vi har den stora glädjen att bjuda in två representanter från 
din organisation till Organisationskonferensen 2020. Temat 
är hållbarhet.

Inbjudna och anmälningar

Vilken är civilsamhällets roll i jakten på ett hållbart samhälle 
och hur ser en hållbar organisation ut år 2020? Är det här 
frågor du har funderat över? Det har vi också. 

Årets Organisationskonferens gör en djupdykning i ämnet för 
att öppna upp och ge verktyg för att jobba med hållbarhet 
inom den egna organisationen. Vi kommer tillsammans 
att närma oss temat ur social, ekologisk och ekonomisk 
synvinkel. Organisationskonferensen bjuder självklart också 
på möjligheter till samtal, gemensamma måltider och 
informella erfarenhetsutbyten. 

Från och med i år tar Förbundsarenan över arrangemangen 
kring Organisationskonferensen, som redan ordnats i över 
trettio år. Organisationskonferensen har tidigare ordnats av 
Svenska kulturfonden och Svenska folkskolans vänner, senast 
år 2018 med temat En inkluderande handling idag – nycklar 
i integrationsarbetet. Organisationskonferensen ordnas 
även denna gång med bidrag av Svenska kulturfonden och 
Svenska folkskolans vänner samt Stiftelsen Tre Smeder.

Till Organisationskonferensen 2020 bjuds den anställda 
ledningen från Förbundsarenans medlemsorganisationer 
(verksamhetsledare/motsvarande titel och en till) och 
Förbundsarenans styrelse in.

Det kostar inget för inbjudna att delta, men organisationerna 
står själva för eventuella resor och övernattning. För 
inhiberingar senare än 30.9 fakturerar vi en no show-avgift 
på 120 euro. Sista anmälningsdag är den 11.9. Anmäl dig här: 
https://www.lyyti.fi/reg/Organisationskonferensen2020 

Om flera från din organisation eller anställda i andra 
organisationer än Förbundsarenans medlemsorganisationer 
vill delta är det möjligt i mån av utrymme. Vi meddelar dem 
som anmält sig om de ryms med efter att anmälningstiden 
tagit slut. Priset per deltagare utöver de två inbjudna är 
120 euro per person. 

Vi följer med läget med corona-pandemin och följer 
myndigheternas rekommendationer. Vi är i kontakt med alla 
anmälda om det blir ändringar i planerna. 

Välkomna!

Vid praktiska frågor kring Organisationskonferensen ta 
kontakt med Julia Hemgård:
julia.hemgard@forbundsarenan.fi



Program
Tisdag 6 oktober
Kl. 17.00 – 19.00, Helsingfors centrum

Onsdag 7 oktober
Kl. 08.30 – 16.00, SFV-huset G18

Samtal kring civilsamhällets verksamhetsförutsättningar

Ett förändrat civilsamhällesklimat

Workshops kring hållbarhet ur olika perspektiv

Inspirera och engagera

Civilsamhället - en föregångare gällande hållbarhet?

Hållbart ledarskap

Organisationskonferensen inleds med After work. Både 
långväga och mer lokala deltagare samlas för att komma i 
stämning redan kvällen innan med mingel och intressanta 
diskussioner om hållbarhet.

En fullspäckad seminariedag med föreläsningar, diskussioner, 
workshops och många möjligheter att nätverka.

Filip Wijkström är verksam som docent i företagsekonomi 
vid Handelshögskolan i Stockholm (HHS). Han har sedan 
börjat av 1990-talet studerat och undervisat om det civila 
samhället och dess idéburna organisationer. Filip ansvarar 
på HHS för verksamheten vid Stockholm Center för Civil 
Society Studies (civilsociety.se) och arbetar också nära 
Ideell Arena i utvecklingen av deras ledarskapsprogram.

Maria Wetterstrand är VD för Miltton Purpose, en 
hållbarhetskonsultbyrå som stöttar företag i att utveckla 
ett seriöst hållbarhetsarbete. Maria är också grön 
samhällsdebattör, föreläsare, engagerad moderator och 
skribent. Hon har tidigare fungerat som riksdagsledamot 
och språkrör för Miljöpartiet i Sverige.

Som moderator för Organisationskonferensen 2020 
fungerar Linn Jung. Linn är kommunikatör, företagare 
och fotbollsmorsa. Under konferensen ser hon fram emot 
att lyfta och diskutera förbundens roll i framtiden - och 
i kristiden. Hur ska vi göra för att fler vill vara med och 
skapa ett hållbart och välmående civilsamhälle?

Hur kan och ska de finlandssvenska ideella organisationerna 
förhålla sig till aktuella samhällsutmaningar? Vi dyker in i 
temat hållbarhet genom samtal med en röst från näringslivet 
och en röst från kyrkan. Lundias VD Michaela von Wendt och 
biskop Bo-Göras Åstrand i samtal med moderator Linn Jung 
om tankar kring hållbar verksamhet.

Det växer fram nya eller åtminstone annorlunda sätt för hur 
människor väljer att engagera sig. Detta påverkar också 
utrymmet och möjligheterna för de klassiska folkrörelserna 
att bedriva sin verksamhet och andra aktörer träder in och 
tar plats i det civila samhället. Hur förhåller vi oss till dessa 
ändringar? Filip Wijkström presenterar olika perspektiv med 
utgångspunkt i sin forskning om civilsamhällets utveckling 
i Sverige. Under passet funderar vi på hur olika trender 
påverkar våra organisationer, hur våra organisationer 
påverkar utvecklingen av samhället och vilka trender vi bör 
vara uppmärksamma på för att leda våra organisationer mot 
en hållbar framtid. 

Vad är ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet för de 
finlandssvenska förbunden och centralorganisationerna? Vi 
bekantar oss med och använder metoden Dialogpaus.

Det görs redan en hel del hållbarhetsarbete inom 
förbundsvärlden. Inspireras och engageras av hur kollegor 
arbetar kring hållbarhet. 

Maria Wetterstrand inspirerar till vidare utveckling och 
arbete kring hållbarhet. Är civilsamhället en föregångare, och 
hur kan tredje sektorn påvisa sin kompetens, samt påverka 
och engagera andra sektorer i samhället? Maria ger råd och 
verktyg för ett välfungerande hållbarhetsarbete.

Med utgångspunkt i lärdomar från Fenix-programmet, hur 
leder man en finlandssvensk organisation hållbart idag? 
Fenix är ett strategiskt utvecklingsprogram för ledare i ideella 
organisationer — ett program med idén i fokus. Det ordnas av 
Ideell Arena i Sverige och SFV ger årligen två finlandssvenska 
ledare möjlighet att delta i programmet. Annika Jansson, 
verksamhetsledare på Finlands Svenska Marthaförbund, 
deltog i programmet 2019–2020. Vad tog hon med sig 
för lärdomar och hur har det ändrat hennes sätt att driva 
verksamheten framåt?


