
idrotts- och föreningsförvaltningen

www.goteborg.se

Inbjudan till Föreningsforum
Tema: Rekrytera och behålla medlemmar 
 
Välkommen till en eftermiddag där vi diskuterar framtidens 
föreningsliv. Ta del av information och samtal om trender 
som påverkar denna och nästa generations pensionärer. Ni får 
information från idrotts- och föreningsförvaltningen och möjlighet 
att få svar på era frågor från tjänstepersoner och politiker. På 
verksamhetstorget har ni möjlighet att inspireras och få tips, idéer 
och information av olika aktörer med kunskap om och erfarenhet av 
föreningsliv.

Tid:   Tisdag 10 september klockan 13.30-16.00.
Plats:  Ullevi Lounge, ingång från Skånegatan (Spårvagnshållplats: Ullevi Södra)

Deltagare:  Inbjudan skickas till ordförande och kassör i bidragsgodkända föreningar
  med verksamhet för personer som är 65 år eller äldre.
  Välj själv vilka personer (max två) som deltar.

Anmälan:  Senast söndag 1 september. Gör en anmälan per förening. 
  Anmäl er via anmälningsforumläret. Behöver ni hjälp, 
  kontakta kundservice 031-368 20 00. I samband med 
  anmälan kan ni ge förslag på frågor som ni vill ska tas upp
  i ett panelsamtal med politiker och tjänstepersoner.  

Fika:   Macka och kaffe/te. Meddela eventuella allergier/
  kost i samband med anmälan. 

Klicka här  
för att komma  

till anmälnings- 
formuläret

https://www.defgo.net/s.asp?id=1582240&c=UKVDLZ&s=1&l=swe&p=Idrotts_och_foreningsforvaltningen


13.30-13.45  Registrering, fika och mingel på verksamhetstorget. 

13.45-14.00  Välkommen och inledning.

14.00-14.15  Information från idrotts- och föreningsförvaltningen.

14.15-14.35  Panelsamtal med politiker och tjänstepersoner.

14.35-14.55  PAUS - Mingel på verksamhetstorget.

14.55-15.45  Föreläsning om trendrapporten ”Familjerebeller och kravställare som   

  vill leva livet” som tagits fram av Konsument och medborgarservice,   

  Göteborgs Stad och dialog på tema rekrytera och behålla medlemmar  

  och utveckla föreningen.

15.45-15.50  Summering av dagen.

15.50-16.00  Mingel på verksamhetstorget.

Program

Om Föreningsforum

Anders Ramsby 
 

förvaltningsdirektör  
Idrott & förening

Elisabet Lann (KD) 
 

nämndordförande 
Idrott & förening

•	 Ungefär en gång per år arrangerar idrotts- och föreningsförvaltningen Förenings- 
forum – en träff som är öppen för alla bidragsgodkända föreningar i Göteborg. 

•	 Träffen kan innehålla allt från information om aktuella händelser till intressanta  
föredrag med spännande gästföreläsare. 

•	 Det finns också möjlighet att träffa politiker från idrotts- och föreningsnämnden  
och tjänstepersoner som jobbar  med föreningsfrågor.

Under Föreningsforum kan det komma att tas bilder. Dessa använder idrotts- och föreningsförvalt-
ningen för att berätta om Föreningsforum i förvaltningens interna och externa kanaler. På gote-
borg.se/dinapersonuppgifteridrottochforening kan du läsa om hur idrotts- och föreningsförvalt-
ningen hanterar dina personuppgifter. 


