Forumkonferensen 2020

– en dag om trender i ideellt engagemang, nya digitala landskap
och framtidens hållbara effekter
Forumkonferensen är
en mötesplats för dialog
om hållbar samhällsutveckling och ett utmärkt
tillfälle för civilsamhället
och myndigheter att mötas
och hitta lösningar på gemensamma utmaningar.
Under dagen ger forskare och
civilsamhällesorganisationer sina
perspektiv samtidigt som dialogen
står i centrum.

ANMÄL DIG HÄR

www2.mucf.se/crs/Registration.do?confId=904
MÖT OSS PÅ KONFERENSEN!

PROGRAM

Under dagen kommer vi att varva
föreläsningar med dialog. Nedan
följer programmet i stora drag.
Lena Nyberg

Generaldirektör
MUCF

Vi välkomnar både dig som är
verksam inom det civila samhället
och dig som är representant för
offentlig verksamhet.
Anna Snell

NÄR OCH VAR

Kommunikatiosansvarig
Volontärbyrån

Tid:

28 maj 2020 kl. 10.00 – 15.00
Registrering / fika från 09.00
Mingel / fika kl. 15.00 – 15.30

Plats:

7A Odenplan, Norrtullsgatan 6,
Stockholm

Noomi Weinryb

Docent och lektor
Södertörns högskola

Sista anmälningsdag:
22 april 2020

KOSTNAD

Konferensen är kostnadsfri och vi
bjuder på lunch.
Om du ångrar din anmälan – hör
av dig till oss så att vi kan erbjuda
platsen till någon annan.

Lansering av årets rapport om
villkoren för det civila samhället
Petter Holmgren, utredare, MUCF
Rådande trender inom
engagemang i civilsamhället
Anna Snell, kommunikationsansvarig,
Volontärbyrån
Hur påverkar sociala medier
organiseringen i civilsamhället?
Noomi Weinryb, docent och lektor,
Södertörns högskola
12.30 Lunch

Mats Holmquist

Arbetslivsforskare
Högskolan i Halmstad

MER INFORMATION

All information finns i vår mötesapp
och på vår webbplats: www.mucf.se

10.00
Konferensen öppnar,
inledningstal
Lena Nyberg, generaldirektör, MUCF

Petter Holmgren

Hur blir vi effektdrivande
organisationer?
Mats Holmquist, arbetslivsforskare,
Högskolan i Halmstad
15.00 Fika och mingel

Utredare
MUCF

Konferensen är ett samarrangemang
mellan MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) och
NOD (Nationellt organ för dialog
och samråd mellan regeringen och
det civila samhället).

FORUMKONFERENSEN OCH AGENDA 2030
Vi vill bidra till målen i Agenda 2030, speciellt vill vi belysa följande mål:

Mål 10 Minskad ojämlikhet.
Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen.
Mål 17 Genomförande och globalt partnerskap.

