LedarskapsArenan

Ansvar

Välkommen på årets stora konferens för civilsamhällets ledare! Tillsammans
skapar vi LedarskapsArenan – en mötesplats för erfarenhetsutbyte och
lärande om ansvaret det innebär att vara ledare i ideell sektor.

Program
9.30

Kaffe, smörgås och mingel

10.00

Välkomna!
Inger Ashing, ordförande för Ideell Arena, och Truls Neubeck,
verksamhetschef på Ideell Arena, hälsar välkomna.

10.10

Improvisationsteater på temat ansvar

10.45

Civic Engagement in Scandinavia
Redaktörerna Lars Skov Henriksen och Lars Svedberg presenterar
en färsk jämförelse av det ideella engagemanget i Danmark,
Norge och Sverige. Detta följs av ett samtal med Inger Ashing,
Kajsa Qvist och Stefan Bergh.

12.10

Introduktion av eftermiddagens erfarenhetsutbyte
Maria Ekelund och Samuel Gustafsson från Studieförbundet
Bilda presenterar metoden för eftermiddagens erfarenhetsutbyte
och fördjupning.

12.30

Lunch

13.30

Fördjupning i mindre grupper
Utifrån våra förvalda teman gör vi en gemensam fördjupning av
vad ansvar är och det ansvar som bärs av civilsamhället. Temana
presenteras på nästa sida.

15.35

Återsamling med avslutande reflektion

16.00

Tack för idag!

Borde vi som ledare ta ett
större ansvar för demokratins utveckling?

Vilka strategier skyddar
oss mot ökade inslag av
infiltrering, hackning och
personangrepp i sociala
medier?

Vilket ansvar har jag som
ny ledare i ideell sektor?

Detta deltema handlar om
demokratin i vår närhet och
omvärld. I samtalet tar vi oss
an frågan om vad som står på
spel med demokratin – och vad
civilsamhället då behöver göra.

Detta är ett erfarenhetsutbyte
om yttre hot mot ideella
organisationer. Tillsammans
utforskar vi strategier som kan
skydda oss mot ökade inslag
av infiltrering, hackning och
personangrepp i sociala medier.

I det här spåret talar vi om
civilsamhällets professionalisering,
och hur det i sin tur innebär att
ideella organisationer anställer
chefer från andra samhällssektorer
för att leda verksamheten.

Vi utgår från frågeställningar som:
Hur svarar vi när grundläggande
värden och principer hotas, och
känner jag i mina sammanhang ett
ansvar att fostra och mobilisera
demokrater? Borde vi som
ledare med ett än större ursinne
bekämpa demokratins motkrafter?
Kan vi göra ett ännu starkare
avtryck i samhällsdebatten?
Medverkande i passet är
Sandra Ehne, RFSL
Rosaline Marbinah, LSU
Minéa Frykman, Höj Rösten

Vi tar avstamp i frågor om:
Hur påverkas demokratin när
företrädare för civilsamhället
tystas? Hur tar vi ansvar när våra
medlemmar utsätts för påhopp
och trakasserier? Hur skapar vi
fortsatt goda möjligheter för
människor att organisera sig?
Medverkande i passet är
Andreas Beckert, TCO
Anna Iwarsson,
Riksidrottsförbundet och Svenska
Gymnastikförbundet
Zana Mohammad,
studieförbundet Ibn Rushd

Gemensamt resonerar vi kring:
Vad innebär det att vara ny chef
i den ideella sektorn? Hur förstår
jag mitt ansvar – och vad slags
förväntningar möts jag av? Är
ansvaret annorlunda jämfört med
att vara chef i den privata och
offentliga sektorn?
Medverkande i passet är
Beate Jelstad Løvaas, VID
vitenskapelig hogskole i Oslo
Johan Welander, Thinkandact
Aron Schoug, Stockholms
universitet

Civic Engagement in Scandinavia
I boken Civic Engagement in Scandinavia utforskar en grupp forskare från Sverige,
Norge och Danmark det ideella engagemanget i Skandinavien och hur det har utvecklats
över de senaste decennierna. Trots ett genomgående högt och stabilt engagemang så
framträder det i undersökningen skillnader mellan länderna i engagemangets form och
förändring över tid.
I ett samtal angriper vi frågor om det ideella engagemangets förutsättningar. Vi talar
också om vilka strategier vi som ledare i civilsamhället kan ha för att ta till vara på det
stora engagemanget.

Stockholms improvisationsteater
Med humorn som verktyg ifrågasätter Stockholms Improvisationsteater
normer, traditioner och invanda tankebanor. Vi balanserar ständigt
på slak lina mellan lågt och högt, aktualitet och tidlöshet, den lilla
människan och de stora frågorna, filosofi och vardag, nuet och
evigheten. Stockholms Improvisationsteater är Sveriges största och
äldsta improvisationsteater som i snart 30 år har utbildat och roat
hela Sverige. Vi tänker i vårt pass ta vårt ansvar för att hitta oväntade
vinklingar i ett viktigt och komplext ämne.

Eftermiddagens erfarenhetsutbyte
Med metodstöd från Studieförbundet Bilda gör vi efter lunch plats för ett interaktivt
erfarenhetsutbyte där du som deltagare tar eget ansvar och är generös med lärdomar och
exempel. Utifrån temat du valde när du anmälde dig fördjupar vi samtalet om vårt ansvar
som ledare för en stark demokrati och ett levande civilsamhälle. Vi inleder eftermiddagen
tillsammans. Du får en kort presentation av de tre medverkande personerna som var och
en kommer att hålla i ett gruppsamtal utifrån huvudtemat. Du väljer efter presentationerna vilken grupp du vill delta i. Efter gruppsamtalen hålls ett panelsamtal under ledning av
processledare från Bilda. På så sätt inleder och avslutar vi gemensamt men fördjupar oss
däremellan i olika ämnen.

an`svar substantiv ~et
skyldighet att se till att viss verksamhet fungerar och
att ta konsekvenserna om så inte sker

Medverkande
Andreas Beckert, teamchef på TCO
Andreas har en gedigen bakgrund inom fackföreningsrörelsen, senast som förbundssekreterare i TCO. Han har bland annat varit med och utvecklat TCO:s och TCO-förbundens arbete
kring värdegrundsfrågor och jämställda möten.
Anna Iwarsson, förbundsordförande för Gymnastikförbundet
Anna är en strategisk förbättringsledare med fokus på opinionsbildning, krishantering och ledningsfrågor, med lång erfarenhet av att jobba nära högsta ledningen i ideella organisationer. Hon
har skrivit boken Ram och kram – ledarskapets betydelse för organisationskulturen.
Aron Schoug, doktorand på Stockholms universitet
Aron forskar om samarbetsprocesser, lärande, ledarskap och organisering i ideellt arbete. Han
intresserar sig även för frågor kopplade till motivation i ideellt arbete och har nyligen släppt
boken Motivera ideella.
Beate Jelstad Løvaas, forskare på VID vitenskapelige høgskole i Oslo
Beates forskning och undervisning kretsar kring frågor om ledarskap, värderingar och
motivation – i arbetslivet och på fritiden. I sin doktorsavhandling undersökte hon vad som
främjar motivation i en ideell och kommersiell organisation.
Inger Ashing, ordförande för Ideell Arena
Inger är direktör för Delegationen mot segregation och ordförande för Cirkus Cirkör. Hon har
tidigare varit Nationell samordnare för unga som varken arbetar och studerar, samt ordförande
för Rädda Barnen.
Johan Welander, Thinkandact
Johan är personalvetare, författare till Idéburen chef och leder konsultföretaget Thinkandact.
2019 släpps hans nya bok Är chefen människa? som handlar om chefens uppdrag, utmaningar
och möjligheter i civilsamhället.
Kajsa Qvist, t.f. generalsekreterare på Röda korsets ungdomsförbund
Kajsa leder ett av Sveriges största ungdomsförbund som tar ansvar för att genomföra
breda sociala aktiviteter för barn och unga i Sverige. Hon är även styrelseledamot i IDEA –
arbetsgivarförbundet för ideella organisationer.

Lars Svedberg, seniorprofessor på Ersta Sköndal Bräcke högskola
Lars grundade Avdelningen för forskning om det civila samhället vid Ersta Sköndal Bräcke
högskola, där han var föreståndare 1992–2015. Idag är han seniorprofessor och ordförande i
juryn för Civilsamhällets uppsatsstipendium.
Lars Skov Henriksen, professor på Aalborg universitet
Lars är professor i sociologi och har i många år forskat om ideellt engagemang och relationerna
mellan civilsamhället och den offentliga sektorn. Han är styrelseledamot i Center for Frivilligt
Socialt Arbejde.
Minéa Frykman, Höj Rösten Politikerskola
Minéa är utbildad civilekonom och har en bakgrund inom marknadsföring som strateg. Hon är
idag rektor och styrelsemedlem i Stiftelsen Höj Rösten. Minéa sitter även i Swedish School of
Governance advisory board.
Rosaline Marbinah, ordförande för LSU
Rosaline har varit förbundsordförande för Utrikespolitiska förbundet och har ett engagemang
bakom sig från bland annat Röda Korset, elevorganisationer och som antirasistisk aktivist. Hon
är idag demokratiambassadör i kommittén Demokratin 100 år – samling för en stark demokrati.
Sandra Ehne, förbundsordförande för RFSL
Sandra har varit ordförande för Stockholm Pride och chef för Scouternas mångfalds- och
integrationsarbete. Hon leder en folkrörelse där hon tar debatten för allas rätt att leva sina liv i
en tid av ökat motstånd och polarisering.
Stefan Bergh, generalsekreterare på Riksidrottsförbundet
Stefan har lång erfarenhet som ledare i civilsamhället, framför allt inom idrotten på såväl
lokal och nationell som internationell nivå. Han har tidigare varit GS för IOGT-NTO och
Cancerfonden samt ordförande i Ideell Arena.
Zana Muhammad, förbundsordförande för Ibn Rushd
Zana jobbar som arbetsledare på Integrationscentrum i Göteborgs stad. Han har tidigare varit
verksamhetsledare på Interreligiösa centret i Göteborg, en mötesplats för religionsdialog, samt
projektledare för kampanjen Alla olika alla lika som arbetade mot skolungdomars fördomar.

Med stöd av

NOD – Nationellt organ för dialog och samråd
mellan regeringen och det civila samhället

