Ny kraft till Sveriges eldsjälar!
Föreningserbjudande hösten 2018 Kalmar län

Ny kraft till Sveriges eldsjälar - föreningsträffar
Hur kan Studieförbundet Vuxenskolan stötta vår förening? Vi presenterar ett smörgåsbord av
exempel på hur vi kan stötta föreningar som väljer att samarbeta med oss! Vi har också med
material specifikt för din förening.
MÖNSTERÅS Häradshövdingegatan 8
mån 17/9 18.30-20.30
OSKARSHAMN Hantverksgatan 1
tis 18/9 18.30-20.30
VÄSTERVIK Kolonivägen 5
ons 19/9 18.30-20.30
VIMMERBY Sevedegatan 34 3 tr
tis 25/9 18.30-20.30
KALMAR Norra Långgatan 34
tis 20/11 18.00-20.15
Du kan anmäla dig till vilken ort och datum som passar dig bäst.
Anmälan senast tre dagar innan; 0771-20 20 70 eller sv.se/kalmarlan

Föreningsutbildningar
Normkritik och inkludering
Vad är en inkluderande miljö? Vilka normer reproducerar vi
omedvetet och hur kan vi bryta mönstret? Målet med kvällen
är att ge grundläggande kunskap för att sedan kunna arbeta
praktiskt för jämlikhet och jämställdhet i föreningen. Vi lyfter
bland annat begrepp som norm, genus, maktstruktur,
intersektionalitet och hbtq.

Start 1/11

Styrelsearbete i föreningar
Nu rätar vi ut frågetecknen så man känner sig bekväm i sitt
framtida styrelsearbete. Under kvällen så kommer vi gå
igenom de mest grundläggande sakerna som innebär att sitta i
en styrelse:
- Styrelsens roller och ansvar
- Föreningsåret
Samt ge konkreta tips för styrelsearbetet.
Under utbildningen så kommer vi även att visa på material om
man vill arbeta vidare med dessa frågor eller lära sig mer.

Ledare: Elin Byström

VIMMERBY

KALMAR
1 ggr | tor 18.00-20.15

1 ggr | 0 kr | tis 18.00-21.30

Marknadsföring för föreningar
Hur kan vi synas bättre med vår förening och verksamhet?
Hur når vi rätt målgrupper?
Innehåll:
- Introduktion
- Vi skapar och övar in en 'hisspitch'
- Tips om marknadsföring i sociala medier
- En enkel marknadsföringsplan
- Hur syns vi idag? Vad kan vi utveckla?
- Målgruppsanalys

Start 30/10

VÄSTERVIK

Marknadsföring för föreningar
Se beskrivning ovan.

Utveckling av idé
Välkommen till en kväll för dig som är aktiv i förening och som
vill utveckla en idé.Vi kommer att jobba fram idéer som ni kan
använda i er förening. Exakt vart kvällen landar bestämmer vi
tillsammans, men alla som vill kommer att kunna arbeta fram
och vidare på en idé som ni sedan tar med er hem och kan
förverkliga i er förening.

BORGHOLM

VIMMERBY

1 ggr | 0 kr | mån 18.00-20.15

1 ggr | 0 kr | mån 16.00-20.00

Start 5/11

Start 8/10

Ledare: Karina Helmersson

Ledare: Maria Strömberg

Valberedningsarbete i föreningar
Att sitta i valberedningen innebär ett stort ansvar och ett
noggrant förarbete. Nu rätar vi ut frågetecknen så man känner
sig bekväm i sitt framtida valberedningsarbete. Vi går igenom
de mest grundläggande sakerna som innebär att sitta i en
valberedning:
- Valberedningens roll och ansvar
- Föreningsåret
Samt ge konkreta tips för valberedningsarbetet.

Utveckling av idé
Se ovan.

1 ggr | 0 kr | mån 18.00-20.15
Start 1/10
Ledare: Karina Helmersson

Ledare: Anna-Karin Cederstrand Karlsson

Styrelsearbete i föreningar
Se info ovan.
NYBRO
1 ggr | 0 kr | mån 18.00-21.30
Start 1/10
Ledare: Anna-Karin Cederstrand Karlsson

KALMAR
1 ggr | 0 kr | mån 16.00-20.00
Start 22/10
Ledare: Maria Strömberg

OSKARSHAMN
1 ggr | 0 kr | ons 18.00-21.30
Start 7/11
Ledare: Anna-Karin Cederstrand Karlsson

För anmälan och mer information: 0771-20 20 70 | sv.se/kalmarlan
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Vill din organisation ha ett bättre
styrelsearbete? Har ni fastnat och vill ha
hjälp i att utveckla föreningens arbete?
Eller vill ni ha hjälp och stöttning på
olika sätt i genomförandet av olika
föreningsarrangemang?

Sverige har ett myllrande föreningsliv.
Vi vet att det ”livslånga lärandet” i
organisationer och föreningar skapar
engagemang och stödjer den
demokratiska processen. En viktig del
av vårt statliga uppdrag är därför att
stötta det lokala föreningslivet.

kalmarlan@sv.se
Telefon 0771-20 20 70
www.sv.se/kalmarlan

