
Förtroendevald i ideell sektor
Tre utvecklande möten om din viktiga roll

Att som förtroendevald leda en ideell organisation innebär många utmaningar. 
Det gäller att kryssa mellan professionalitet och idealitet, styra strategiskt utan att blir alltför operativ. 

Vara klar över rollfördelningen mellan tjänstemän och förtroendevalda samt se sin organisations 
uppdrag i relation till omvärlden och övrig ideell sektor.

Välkommen till en mötesserie över tre tillfällen i oktober, november 
med syftet att utveckla ditt strategiska ledarskap.  

Under seminarieserien blandar vi externa inspel av forskare och praktiker med övningar och kollegialt utbyte.  
Varje tillfälle sker mellan kl 17.00–21.00 och en lättare måltid serveras.

IDEELL ARENA & pwc ARRANGERAR: 



Den ideella sektorn, dess särart och idé
Tillfälle 1, tisdag 6 oktober kl. 17.00–21.00

Vad innebär ideell sektor? Vem befolkar den och hur pass omfattande är den? 
Pågående trender inom sektorn som innebär utmaningar för ledarskapet. Att mejsla fram grundsatser och 
uppdrag är en sak men hur kan man som förtroendevald styra utifrån uppdraget även när det blåser snålt?

Medverkande: Anna Iwarsson, författare med erfarenhet av många ledaruppdrag inom föreningslivet
samt Ola Segnestam-Larsson, forskare vid Ersta Sköndals högskola samt SCORE

Uppdrag, styrning och mål
Tillfälle 2, onsdag 21 oktober kl. 17.00–21.00

Att berätta om det organisationen gör är ofta inte så svårt men hur presenterar vi resultat 
och effekt av organisationens arbete och för vem rapporterar vi?  

Hur styr jag som förtroendevald på ett sätt som uppfyller uppdraget?
Medverkande: Johan Sverker, senior rådgivare PwC

Rollfördelning och organisering
Tillfälle 3, onsdag 11 november kl. 17.00–21.00

Relationen mellan tjänstemän och förtroendevalda är en ödesrelation som inte får klicka. 
I rollfördelningen ingår även att klara skillnaden mellan Vad och Hur 

dvs. mellan strategiska- och operativa frågor. 
Hur kan ett samarbetskontrakt mellan tjänstemän och förtroendevalda se ut?
Medverkande: Hanna Broberg, chefsstrateg på Akademikerförbundet SSR 

samt Karin Robertsson, forskare vid Ersta Sköndals högskola

Vem är du? 
Du är förtroendevald i en ideell organisation och organisationen har tillgång till en viss kansliresurs. 

Din organisations verksamhet vilar således inte uteslutande på ideella krafter.

Plats: Samtliga tillfällen sker på Vuxenskolan, Franzéngatan 6 i Stockholm.
Seminarieledare: Fredrik Kron, verksamhetschef IDEELL ARENA 

och Johan Sverker, senior rådgivare PwC

Pris: IDEELL ARENA partners 2.900, övriga 4.500. 
I priset ingår förutom mötesserien, en lättare måltid vid varje tillfälle samt viss litteratur. 
Deltagande gäller för hela mötesserien, det är inte möjligt att gå vid endast ett tillfälle.

Sista anmälningsdag: 22 september via formulär på www.ideellarena.se


