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Rikskonferensen vänder sig till dig som är frivillig- eller volontärsamordnare, politiker,  
chef eller styrelse/styrgrupp med ansvar för frivilligcentral/frivilligverksamhet.  

 

Frivilliginsatser  

     förändrar och förenar! 
Tid:  Tisdag 2/4, kl 09:00 – Onsdag 3/4, kl 16:00 

Plats:  Utsikten konferens, Rehnsgatan 20, Stockholm,  

T-bana:  Rådmansgatan, Handelshögskolan 

Ett axplock ur programmet:  
Frivilliginsatser förändrar och förenar – engagerade personer runt om i  

landet delar med sig av sina erfarenheter när det gäller frivilliguppdrag.  

Vad motiverar till frivilligt engagemang? Johan von Essen, docent, Ersta Sköndal Bräcke 

Högskola ger oss glimtar från den pågående befolkningsstudien och anknyter till forskning  

om motiv och mening med frivilligengagemang. 

 

Går det att leva ett rikt liv utan pengar? Vanja Persson, journalist, lever med sjukdomen ME  

och har uppmärksammats i media med anledning av sin egen erfarenhet av att få livskvalité 

trots sjukdom och motgångar. Utifrån perspektivet att Frivilligcentraler/verksamheter coachar 

människor som fallit mellan stolarna – fokuserar vi på: Hur hittas smarta lösningar så livet kan 

förändras? Möjlighet finns att köpa Vanjas bok ”Krisboken – nyckeln till att överleva trots urusel 

ekonomi” under konferensen.  

 

Med starka rötter – klarar Du förändringens vindar! Signe Isaksson, sakkunnig och tidigare 

drivande av uppbyggandet av frivilligcentralerna i Sverige. Signe delar med sig av sin erfarenhet 

om Frivilligcentralernas gränslösa möjlighet att förändra och förena människor  

och verksamheter.  

 

Ligger du i startgroparna? Anmäl ditt intresse av att under konferensen få en inblick i  

grunderna för hur du kommer igång med din verksamhet/frivilligcentral.  

Vi lanserar även begreppet ”Idébörsen”. Mer information får du under konferensen. 

 

En presentation av MUCF - Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor, före detta 

Ungdomsstyrelsen, Generaldirektör Lena Nyberg, som bland annat arbetar med fördelning av 

pengar till Civila Samhället. Efteråt har du möjlighet att ställa frågor. Passa på att utnyttja detta 

tillfälle och förbered frågor innan! 

 

 
VÄND! 
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Brukligt är att regeringen medverkar vid våra rikskonferenser med ett av sina statsråd.  

Inför denna rikskonferens har vi inte kunnat få besked ännu. Äldre- och trygghetsborgarrådet  

samt landshövdingen i Stockholm är också inbjudna.  

 

Årsmöten: Frivilligsamordnarnas Förbund och Riksförbundet Sveriges Frivilligcentraler  

kommer under dagarna att ha sina respektive årsmöten. Kallelse sänds till medlemmarna. 

 

Rikskonferensen vill vara en inkluderande plattform där du både kan ge och få ny inspiration för arbetet 

lokalt. Kom med och påverka framtiden i Sverige genom att dela Dina och andras erfarenheter av 

frivilligengagemang. Folkhälsoarbetet med samhällsperspektiv inom både ideell och offentlig sektor är 

mycket viktigt. 

 

 I detta arbete kan frivilligsamordnaren vara en central person. Frivilligcentraler och frivilligverksamheter 

är också mötesplatser som växer - med oändliga möjligheter.  

 

Vad motiverar människor att ställa upp för varandra? Svaren varierar. Att vara med och ”se” människor 

och lyssna in deras önskemål och behov, kan vara en förklaring, samt att bidra till att skingra ensamhet 

och ge livet nya perspektiv, gör att både volontär och mottagare mår bra. Med rätt stöd genom utbildning 

till frivilliga, coachning och uppmuntran, peppar vi fler att göra insatser.  

 

Flera av konferensens föreläsare hjälper oss att fördjupa oss i ovanstående ämne ur olika perspektiv.  

 

Under konferensen kommer vi att fokusera på följande:  
- Hur har förändringarnas vindar blåst när det gäller frivilligt engagemang? 
- Hur förenas verksamheter och människor på nya sätt?  
- Hur kompletterar de olika samhällssektorerna varandra? 
- Vad är just nu civila samhällets största utmaningar?                          
 

Inför passet ”Frivilliginsatser förändrar och förenar”  
Vill du berätta om dina erfarenheter? Engagerade personer på Frivilligcentraler/verksamheter  

runt om i landet delar med sig av sina erfarenheter. Vill du medverka?  

Kontakta solveig.svantesson@skara.se senast 20 mars 

 
Vill du bidra med en film?  
Intervjua gärna någon som varit med och förändrat eller förenat människors liv genom sin frivilliginsats, 
på något sätt i din verksamhet och skicka in korta filmsnuttar på cd-skiva eller på minnessticka till Lotta 
Johansson, Frivilligverksamheten, Gamla gatan 13, 703 61 Örebro. Detta sammanställs sedan till en 
volontärfilm som visas under konferensen. OBS! Material till filmen ska vara Lotta tillhanda senast 10/3.  
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Praktisk information: 

Kostnad:  För medlemmar i något av riksförbunden, 1 200 kr inkl lunch och fika, övriga 1 800 kr.  

                  OBS! Bli medlem i något av förbunden innan den 1/3, så gäller det lägre priset. 

 

Anmälan om deltagande: senast 1 mars 2019.  

Anmäl via länk - info enligt anmälningsblankett och hemsida.  

 
Resa och boende: Bokas själva av deltagarna.  
 
Förslag på boende: Hotell Birger Jarl ligger inom promenadavstånd från konferenslokalen Utsikten. 
                                    Unique Hotel, som ligger vid Tegnérlunden  
 
På kvällen den 2 april samlas vi till en gemensam aktivitet med förtäring. Kryssa i på anmälan om  
du är intresserad av att delta. Mer information kommer till de som anmält sig. 

 

Frågor? 

Kontakta: 

Arbetsgruppen c/o Signe Isaksson, signe@brinnandefrivillighet.se, tel 070-394 34 99  

Förbundens ordförande Monica Hallgren, monica.hallgren@politiker.enkoping.se  tel 070-663 55 42 
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