
INBJUDAN till Nationell Höstkonferens 2018 

Arrangörer: Riksförbundet Sveriges Frivilligcentraler & Frivilligsamordnarnas Förbund 

i samarbete med Samverket i Åmål, Åmåls kommun och Studieförbundet Vuxenskolan 

 

”Samverkan, ledarskap,  

    hållbarhet och utveckling” 

Tid:     Tisd 2/10, kl 09:30 - onsd 3/10, kl 15:30 

Plats:   Åmåls Församlingshem,  
           Karlstadsvägen 4, Åmål. 

Höstkonferensen är för dig som är frivilligsamordnare, politiker, chef eller 

tjänsteman. Vi vänder oss även till dig som finns i en styrelse/styrgrupp med 

ansvar för frivilligcentral/frivilligverksamhet eller till dig som har flera 

kompetenser i ditt uppdrag eller är frivilligt engagerad.  

Konferensen har fyra ledord: Samverkan, ledarskap, hållbarhet och utveckling, 

med civilsamhället som utgångspunkt. Flera intressanta föreläsare medverkar 

och Du får möjlighet att knyta kontakt med personer som arbetar eller är 

engagerade inom civilsamhället.  

 

Ur programmet:  

- Patrik Zapata professor i offentlig förvaltning talar 

om ”Civilsamhället visar vägen- om hållbarhet, 

sociala rörelser och kommuner”. 

- Arvid Askö ordförande för Norges frivilligcentraler 

talar om den norska modellen av frivilligcentraler och 

frivilligt socialt arbete. 

- Mimmi Edin, inspiratör, ”Konsten att hitta och 

behålla frivilliga” – Mimmi delar med sig av  

goda tips om ledarskap och utveckling.  

- De svenska frivilligcentralerna/frivilligverksamheter 

presenteras av Monica Hallgren, förbundsordförande 

och Signe Isaksson, utbildnings-ansvarig och 

sakkunnig på frivilligcentraler.   

- Kristine Geimure och Åsa Bodmark, båda 

frivilligsamordnare, berättar om frivilligcentralen 

Samverket i Åmål. Flera frivilligsamordnare kommer 

att medverka genom att dela med sig om sina idéer och erfarenheter.  
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Praktisk information: 

Kostnad:        790 kronor för medlemmar inkl luncher, fika samt middag m.m.  

 1 190 kronor för icke medlemmar.  

Anmälan senast: 12 september 2018. 

Du anmäler dig via denna länk 
https://sv.powerinit.com/Data/ca/EventTemplates/3903/?EventId=90  

eller mejl till vast@sv.se – alternativt via post:  

Studieförbundet Vuxenskolan, Norra Långgatan 19, 662 30 Åmål  

Se bifogad anmälningsblankett för mer information. 

 

Förslag på boende:  

Åmåls stadshotell, Kungsgatan 9, 662 31 Åmål, 0532-616 10  

http://www.amalsstadshotell.se  

Villa Örnäs, Gamla Örnäsgatan 28, 662 31 Åmål, 0532-129 45  

http://www.villaornas.se  

Örnäs camping, Gamla Örnäsgatan, 632 31 Åmål 0532-79 01 00 

ornascamping@gmail.com 

https://www.vastsverige.com/amal/produkter/ornas-camping/  

Pernillas Concept B&B, Kungsgatan 23, 66231 Åmål, 0532-608160 

pernillasconcept@hotmail.com  

 

Resa: 

Bokas själva av deltagarna. Till Åmål kan man ta sig med tåg, buss och bil. 

 

För mer info/förfrågningar kontakta våra lokala värdar*: 
* Frivilligsamordnare Kristine Geimure: 0532-173 48, kristine.geimure@amal.se    
* Frivilligsamordnare Åsa Bodmark: 0532-171 42, asa.bodmark@amal.se   
   eller förbundens ordförande: Monica Hallgren, 070-663 55 42,  
   monica.hallgren@politiker.enkoping.se   
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Åmåls kommun 


