
Verksamhetsplan IDEELL ARENA 2017 
 
IDEELL ARENA främjar kunskapsutveckling om ideell sektor och dess ledning och styrning genom 
att verka för vetenskaplig kunskap, spridning av dess resultat, deltagande i forsknings- och 
utvecklingsprojekt samt samverkan med relevanta aktörer. Detta innebär även att IDEELL ARENA 
bevakar, tillgängliggör och använder forskning om ideell sektor och dess ledning och styrning i olika 
aktiviteter, program och mötesplatser.  
 
Under 2017 inriktas arbetet på följande aktiviteter och projekt: 
 

• Utöka samverkan med forskare, lärosäten och finansiärer relevanta för IDEELL ARENA 
o stiftelser 

• Delta i referensgruppen till forskningsprojektet Organisering och ledning av ideella 
organisationer (G8)  

• Enligt arbetsplan med vetenskapliga rådet genomföra: 
o Spridnings aktiviteter kring antologin Civilsamhället i det transnationella rummet 
o Genomföra ett gemensamt seminarium med det vetenskapliga rådet och 

styrgruppen utifrån textutkast till en tredje antologi 
• Genomföra en förstudieresa till forskningskonferensen Arnova 
• I dialog med ledare inom ideell sektor och forskare formulera och utveckla FoU-projekt inom 

ideell sektor 
• Publicera bok om Ideologins betydelse i samverkan Ola Segnestam Larsson och Idealistas 
• Utlysa och utse årets Civilsamhällesuppsats tillsammans med Forum och Famna 
• Aktivt arbete i Euclids styrelse 

 
 
IDEELL ARENA utvecklar och erbjuder ledarprogram för ledande förtroendevalda och tjänstemän i 
ideella sektorn. Ledarprogrammen syftar till att ge (1) kompetens i vetenskaplig kunskap om ideell 
sektor och dess ledning och styrning, (2) nätverk och erfarenhetsutbyte med andra ledare i sektorn 
samt (3) möjlighet att utveckla det egna arbetet. 
 
Under 2017 skall IDEELL ARENA bibehålla kvalitet, utveckla befintliga och skapa nya ledarprogram, 
genom att genomföra: 
 

• FENIX 
o 16/17  
o 17/18 
o Alumniträff för Fenixdeltagare 

• FOKUS 

• UMM 

• Utveckling av en seminarieserie för förtroendevalda  

• Undersökning av behov och möjligheter för nya ledarprogram och moment 
 
Med en utgångspunkt från ideella sektorns erfarenhet av bildning, rörelse och idéer utvecklar och 
erbjuder IDEELL ARENA kreativa och nyskapande mötesplatser för kunskapsförmedling och 
erfarenhetsutbyte mellan forskare och ledande förtroendevalda och tjänstemän i ideella sektorn.  
 
Under 2017 planerar IDEELL ARENA att utveckla och genomföra följande mötesplatser: 
 

• LedarskapsArenan 2017 
• Idéseminarium integrerat med partnerskapsmötet 



• Ideella Trädgården i Almedalen som värdas tillsammans med RF och FORUM 
o Genomföra två seminarier i Almedalen 

• Internationellt erfarenhetsutbyte i samband med besök från CO3, Nordirland 
• Fyra frukostseminarier i linje med strategiforum och verktygslådan live 

 
• Seminarium utifrån temanummer av tidskriften Kurage i samverkan med Idealistas  
• Ideellt Forum i samverkan med Swedbank och PwC  
• Mötesplats kring forskning om civila samhället i samverkan med MUCF 
• Seminarium kopplat till forskningsprojektet Organisering och ledning av ideella 

organisationer (G8) 
 
IDEELL ARENA utvecklar och erbjuder nätverk för ledande förtroendevalda och tjänstemän i ideella 
sektorn. 
 
Under 2017 skall IDEELL ARENA genomföra och utveckla följande: 
 

• Minst 4 träffar i vardera av IDEELL ARENAS följande nätverk: 
o Ekonomichefsnätverket 
o Engagemangsnätverket 
o GS-nätverken 
o IT-chefsnätverket 
o Kommunikatörsnätverket 
o Medarbetarskap, ledarskap och chefsroll 
o Nätverket för kommunikationschefer 
o Nätverket för verksamhetsutvecklare 
o Opinionsbildarnätverket  
o Ordförandenätverket 
o Personalchefsnätverket 

 
• Utvärdering och utveckling av nätverkens arbete utifrån strategi 2017-2020 
• Samordning och arbete med processledare 

 
IDEELL ARENAS verksamhet utvecklas och stöds genom ett starkt partnerskap, extern finansiering, 
väl fungerande kommunikation samt effektiv och ändamålsenlig administration, ledning och 
styrning. 
   
Under 2017 inriktas arbetet på att: 
 

• Vårda samt värva partners i syfte att det är minst 85 partners vid årsskiftet 2017/18 
• Utveckla förståelse för och arbete med extern finansiering/sponsring av IDEELL ARENAS 

verksamheter 
• Utveckla styrning och ledning för effektivare administration och större delaktighet 
• Utveckla IDEELL ARENAS kommunikationsarbete och symbolspråk 
• Utveckla metod och form för distansmöten och digitala arbetssätt 
• Genomföra minst en gemensam aktivitet per termin för IDEELL ARENAS kansli, 

processledare, projektledare, programledare och vetenskapliga sekreterare. 
 
 
 


