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 IDEELL ARENA utvecklar ledarskapet i ideella sektorn 
 genom nyskapande program, kreativa mötesplatser och 
 främjande av forskning



IDEELL ARENA:s verksamhetsinriktning 2015-2016

Verksamhetsinriktningen är strukturerad utifrån vårt uppdrag, den tredelade syftesparagrafen, 
men omfattar även vissa stödverksamheter. Den presenteras av styrgruppen för partnerskaps-
mötet som en konkretisering av den föreslagna strategiska inriktningen. 

I syfte att ge vägledning för verkställande av verksamhet är verksamhetsinriktningen indelad i 
prio- ritetskategorier. Prioritet 1 innebär att verksamheten förväntas genomföras under perioden 
och där prioritet 2 innebär att verksamheten kan genomföras under perioden. 

Till skillnad från den strategiska inriktningen som är fyraårig har verksamhetsinriktningen ett 
tvåårigt perspektiv. Detta innebär att verksamhetsinriktningen kommer revideras inför verksam-
hetsperioden: 2017-2018 då även en ny fyraårig strategisk inriktning ska antas.

Vårt uppdrag 

Samarbetet i IDEELL ARENA har till syfte att:

 • Initiera och utveckla högkvalitativa utvecklingsprogram för ledande förtroende-  
 • valda och tjänstemän inom den ideella sektorn för att stärka dess ledarskap; 
 • Främja kunskapsutveckling kring den ideella sektorn och dess ledarskap genom att   
 • initiera forsknings- och utvecklingsprojekt och verka för ökat samarbete mellan forskare,  
 • universitet, högskolor, folkbildning och de ideella organisationerna;

 • Utgöra en mötesplats för erfarenhetsutbyte mellan ledande förtroendevalda och 
 • tjänstemän inom ideell sektor.

Samverkan i IDEELL ARENA bygger på ett gemensamt ansvarstagande för utvecklingsarbetet 
och en avsikt att genom deltagande dela med sig av sina erfarenheter i programaktiviteterna.

Därutöver krävs vissa stödverksamheter som också ingår i verksamhetsinriktningen.



Verksamheterna

Prioritet 1

Högkvalitativa utvecklingsprogram

IDEELL ARENA driver idag egna utvecklingsprogram och program i samverkan med andra. 
Under verksamhetsperioden skapar vi möjlighet till fler program med oväntad och utmanande 
metodik samt med förtroendevaldas behov i åtanke. 
Detta sker bland annat genom nedanstående insatser.

Revidering av Fenixprogrammet
Utvärdera och se över Fenix och utifrån nya kunskaper skapa ett nytt program.

Utveckla nya program
I samarbete med partners och utifrån behov utveckla nya program.

Ledarprogram med europeisk dimension
I samverkan med Euclid och andra europeiska aktörer undersöka möjligheterna samt 
utveckla ett europeiskt ledarprogram.

Utveckla Ung Med Makt
Årligen se över Ung Med Makt tillsammans med LSU och PwC och anpassa innehållet 
till målgruppens behov .

Främja kunskapsutveckling

Stärka samverkan med akademiska lärosäten och forskare gällande 
civilsamhället och ledning/organisering
Påbörja arbetet för att skapa en mötesplats för praktiker i samband med forskarkonferensen 
ISTR i Stockholm 2016.

Understödja utgivning av litteratur om civilsamhället och dess organisering samt ledning.

Erbjuda specifika utvecklingsseminarier för partners tillsammans med akademiska lärosäten 
utifrån relevanta forskningsansatser.

Resor till forskning och praktik
Erbjuda utlandsresor för ideella ledare till civilsamhällets forskning och praktik.

Samverkan med andra aktörer
Utveckla samverkan med Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 
i syfte att sprida tillgängliggöra relevant forskning om civilsamhället.

Utveckla samarbetet kring tidskriften Kurage i form av seminarie- och publikationsverksamhet 
för att ge spridning åt för ledare i ideell sektor prioriterade frågor.



Verksamheterna

Prioritet 1

Mötesplats för erfarenhetsutbyte
Bibehålla kvalitet i nätverken
Vartannat år genomföra en enkätundersökning till samtliga deltagare i nätverken 
i syfte att stärka och bibehålla kvalitet.

Skapa mötesplatser för förtroendevalda
Årligen arrangera minst två Strategiforum och två Verktygslådan live.
Skapa en långsiktig stabilitet i ordförandenätverket.

Erbjuda en seminarieverksamhet för ledare i ideell sektor
Årligen arrangera minst två Strategiforum och två Verktygslådan live.

Bibehålla LedarskapsArenan
Årligen arrangera LedarskapsArenan med tematisk djupdykning i för ideell sektor relevant fråga.

Stödverksamhet
Stärka kraften i partnerskapet via nyrekrytering
Säkerställa att IDEELL ARENA består av minst 80 partners vid utgången av 2016.

Stärka den ekonomiska basen
Utöka med ytterligare en sponsor vid sidan av PwC.

Fortsatt arbete med metodutveckling
IDEELL ARENA ska inom uppdragsområdena: ledarprogram, mötesplatser 
och kunskapsutveckling fortsatt arbeta med metoder som är oväntade, 
utmanar och som är pedagogiskt relevanta.
Detta kan exempelvis innebära lajv, sparringövningar och flipped classroom 
men även kommunikation via pod och livesändning över internet.



Verksamheterna

Prioritet 2

Högkvalitativa utvecklingsprogram
Utveckla en mer aktiv roll på utbildningsområdet
Identifiera och se över en möjlig roll för IDEELL ARENA att skapa en brygga och möte-
splats mellan ideell sektors olika ledarprogram i syfte att skapa synergi och gemensam 
kunskap.

Främja kunskapsutveckling
Kartlägga ideella sektorns kunskaps- och utbildningsbehov
Arrangera en konferens för forskare och praktiker om den ideella sektorns 
kunskaps- och utbildningsbehov.

Mötesplats för erfarenhetsutbyte
Erbjuda fler nätverk
Utveckla ytterligare nätverk för olika professioner som har ett strategiskt ansvar 
i organisationen.

Stödverksamheter
Verksamhet utanför Stockholm
Undersöka möjligheten att genomföra verksamhet regionalt 
och inte uteslutande i Stockholm.


