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Välkommen med på 
Organisationskonferensen 2020!

Teknisk information

Temat är hållbarhet och vi ska tillsammans fundera på hur 
finlandssvenska förbund och centralorganisationer kan jobba 
hållbart ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Vi 
tycker det är bra att just du deltar och ser fram emot att under 
dagen se och höra dig. Tack vare dig och dina kollegor i organi-
sationsvärlden kommer det att bli en intressant och givande dag. 

Då beslutet togs om att Organisationskonferensen 2020 skulle 
ordnas virtuellt i stället för fysiskt funderade vi på hur program-
met kunde formas om för att även över nätet skapa en känsla av 
gemenskap – något som varit utmärkande för tidigare Organi-
sationskonferenser och som också är en av målsättningarna för 
årets konferens. 

Vi beslöt att skicka ett paket åt alla deltagare inför konferensen. 
Att samla all information och skicka ut per e-post skulle visser-
ligen vara enkelt och ur ett ekologiskt perspektiv även hållbart. 
Med tanke på att temat för årets Organisationskonferens är just 
hållbarhet, kan detta paket ses som en motsägelsefull handling. 
Vi tänker att ur ett socialt perspektiv kan detta välkomstpaket 
bidra till konferensens utdelning. Med detta lilla paket vill vi näm-
ligen visa vår uppskattning över att du är med och diskuterar de 
finlandssvenska organisationernas framtid. Samtidigt hoppas vi 

att paketet bidrar till en känsla av gemenskap, då vi alla, obero-
ende av var vi befinner oss, har tillgång till bland annat likadant 
te och penna. 

Det du hittar i paketet kommer du ha nytta av under själva 
Organisationskonferensen, så vi uppmanar dig att inte konsum-
era allt före den 7 oktober. Däremot får du gärna bekanta dig 
med boken du fått, skriven av Organisationskonferensens gäst-
föreläsare Filip Wijkström. Du hittar ytterligare material av Filip 
och all relevant information om konferensen på: 
forbundsarenan.fi/organisationskonferensen

Lägg märke till att du hittar en ”tavla” i paketet, samt Förbunds- 
arenans splitternya penna. De behöver detta och din kreativa 
ådra under konferensen. Vi har även sett till att du har te och lite 
ätbart till förfogande under konferensdagen, för att du ska orka 
bidra med din värdefulla kunskap. För oss var det betydelsefullt 
att välja inhemska ekologiska produkter som vi själva uppskattar. 
Vi är extra tacksamma över att Nordqvist är med och sponsorerar 
Organisationskonferensen med deras nya ekologiska te, hoppas 
att det smakar.

Digitala konferenser och seminarier börjar bli vardag för de flesta, 
men här följer ändå lite nödvändig information kring det tekniska 
upplägget. Läs gärna Bildningsalliansens guide för distansdelta-
gande som du hittar på: bildningsalliansen.fi/handbocker 

Konferensen kommer att sändas via Zoom och du får en länk per 
e-post innan konferensen. Om du inte är bekant med Zoom och 
uppmuntrar vi dig att bekanta dig med verktyget på förhand. Om 
du vill testa Zoom före Organisationskonferensen så ta kontakt 
med någon av oss så ordnar vi ett testmöte.

Under konferensen kommer vi även att aktivera dig som delt-
agare genom verktyget Mentimeter. Då går du till adressen 
menti.com och skriver in koden du får i rutan på första sidan, så 
leds du vidare. 

Utöver detta uppskattar vi ditt engagemang och om du har 
frågor under konferensen får du gärna ställa dem via chatten i 

Zoom. Dessutom har vi sett till att det finns utrymme för gruppdi-
skussioner under dagen. 

Ifall det uppstår tekniska frågor före och under konferensen, var 
i direkt kontakt med oss, Julia eller Mari. Med andra ord, använd 
inte Zooms allmänna chatten för tekniska frågor. 

Även om konferensen är virtuell, strävar vi efter att bidra med 
konkreta verktygen. 

Vi ses via skärmen den 7 oktober! 

Vänliga hälsningar,

forbundsarenan.fi/organisationskonferensen 

bildningsalliansen.fi/handbocker

menti.com 

Viktiga adresser

Julia Hemgård
Koordinator

julia.hemgard@forbundsarenan.fi
050-4637721

Mari Pennanen
Verksamhetsledare

mari.pennanen@forbundsarenan.fi
040-7030279



Program 7 Oktober

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?

Väntrummet öppnas
Möjlighet att logga in och chatta samt kolla att tekniken 
fungerar.

8.30 

Inspiration från fältet
Det görs redan en hel del hållbarhetsarbete inom förbunds-
världen. Inspireras och engageras av hur kollegor arbetar 
kring hållbarhet.

12.45

Workshops kring hållbarhet
Vi diskuterar hållbarhet ur olika perspektiv och funderar kring 
konkreta verktyg som stöd i arbetet.

13.05

Hållbart ledarskap
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?

14.10

Vad tar du med dig?
Vad ska du göra imorgon för att ditt förbund ska bli ännu mer 
hållbart?

14.35

Paus13.50

Vad är hållbarhet i ditt arbete? 
Diskussion i grupper.

9.35

Ett förändrat civilsamhällesklimat
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. 

10.15

Paus10.00

Lunch11.45

Samtal kring civilsamhällets verksamhetsförutsättningar9.00 
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-Göran Åstrand i samtal med Linn Jung om tankar 
kring hållbar verksamhet.

15.30
- 16.00

Avslutning

15.00 Civilsamhället - en föregångare gällande hållbarhet?
Maria Wetterstrand knyter samman konferensen i en 
diskussion kring civilsamhället som föregångare inom håll-
barhet. Är civilsamhället en föregångare, och hur kan tredje 
sektorpåvisa sin kompetens samt påverka och engagera 
andra sektorer i samhället?



Mer information på:
forbundsarenan.fi/organisationskonferensen


