
 

 

 

 

INBJUDAN till  
Nationell Höstkonferens 2019 
från Riksförbundet Sveriges Frivilligcentraler & Frivilligsamordnarnas Förbund i samarbete med 
Studieförbundet Vuxenskolan Västra Götaland. 

 

”Samordnarfrågan, Medlemsnyttan och Hur vi lyfter fram 
frivilligcentralerna” 

Den Nationella Höstkonferensen 2019 har tre viktiga punkter att diskutera för långsiktighet och 
utveckling av förbundet. Workshop kommer att varvas med föreläsning och idéutveckling samt 
möjlighet till att knyta kontakter med personer som arbetar eller är engagerade inom civilsamhället.  
 

Höstkonferens för dig som är frivilligsamordnare, politiker, chef eller tjänsteman och dig i 
styrelse/styrgrupp med ansvar för frivilligcentral/frivilligverksamhet. Riktar sig givetvis även till dig 

som har flera kompetenser i ditt uppdrag eller är frivilligt engagerad.  

När: fredagen den 25 oktober, klockan 9:30 – kl 15:15 – mer info enligt programmet, som kommer 

publiceras på hemsidan. 

Anmälan om deltagande senast: 21 oktober 2019 – Välkommen! Anmäl via länk HÄR. 

Plats: Vi kommer att träffas i hjärtat av gamla Göteborg, på Göteborgs Föreningscenters Mötesplats 
Göteborg, Södra Allégatan 1B, Göteborg. (Ligger vid Järntorget). Läs mer om Göteborgs 
föreningscenter GFC på hemsidan gfc.se. Fika och lunch kommer att anordnas genom 

hjälporanisationen Reningsborgs nyöppnade fina Café o Thé som ligger i entrén till Mötesplatsen. 

Reningborg kan ni läsa mer om på reningsborg.se.  

Resa: Från Centralstationen (tågstation) eller Nils Erikssonsterminalen (busstation) reser du till 
hållplats Järntorget med Spårvagn 1 i riktning Tynnered, spårvagn 3 i riktning Marklandsgatan, 
spårvagn 9 i riktning Kungssten samt 11 i riktning Saltholmen. 1:an är snabbast med bara 3 hållplatser. 

Du kan också välja buss 60 i riktning Masthugget.  

Bussbiljett köpes enklast genom appen ToGo för 28 kronor.  

Kommer du med bil parkerar du bäst bakom Folkteatern på Heurlins plats Södra och betalar i appen 

Parkering Göteborg. 

För mer info/förfrågningar kontakta våra lokala värdar*: 
* Anne Marie Blom, Frivilligcentralen Knuten, blom.larsson@hotmail.com,  070-735 26 58 
*  Erling Zetterman, förbundskassör, erling@majornakyrkan.se, 076-867 56 25 
eller Förbundsordförande: Monica Hallgren, 070-6635542, monica.hallgren@politiker.enköping.se   
 

Välkommen till den Nationella HÖSTKONFERENSEN i Göteborg! 

Ett arrangemang i samverkan mellan                                   

                   www.sv.se  www.sveriges-frivilligcentraler.se       www.frivilligsamordnarna.se 
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