
 

Söker du och din organisation verktyg för 
att utveckla era möten? 
Under våren fylls föreningslokaler i hela Sverige av engagerade medlemmar som brinner för att få 
göra sin röst hörd och komma med idéer på organisationens möten.  

Åtminstone är det så vi vill och önskar att det ser ut, vi som är engagerade i en organisation och som 
planerar ett eller kanske flera möten. Hur kan du planera för, bjuda in till och genomföra ett möte 
som möjliggör för medlemmarna att delta aktivt så att alla får sin röst hörd och föreningens 
positioner flyttas framåt? 

Ta chansen och delta på en kreativ utbildningsdag med fokus på det engagerande och inkluderande 
möten, från ax till limpa - från inbjudan till mötets avslutande! Vi varvar teori med praktiska 
metodövningar som du sen själv kan använda på möten i din organisation.  

Innehållet under dagen: 

 Vad kännetecknar ett bra möte – hur kan jag bidra till det?  

 Hur gör jag för att alla ska komma till tals? 

 Hur skapar jag förutsättningar för kreativitet? 

 Viktigt att komma ihåg inför, under och efter mötet? 

 Proffs på kontrapropositionsvotering – hur gör jag? 

 Hur kombinera det traditionella med nya mötesmetoder? 

I samband med anmälan får du också möjlighet att skriva ned dina förhoppningar och önskemål på 
innehållet, så planerar vi utifrån det. Vi följer också upp utbildningsdagen med ett webbmöte där ni 
kan lyfta frågor och funderingar som dykt upp efter utbildningsdagen. 

Tid: lördagen den 9 maj 2015, kl 09:30 -15:00 

Plats: i centrala Stockholm 

Medverkande: Ulrika Eklund & Ingrid Eriksson som både har mångårig erfarenhet av att sitta 
mötesordförande på små och stora riksårsmöten. De har båda arbetat på Landsrådet för Sveriges 
Ungdomsorganisationer. Ulrika är också författare till böckerna Kreativa möten och Mer kreativa 
möten.  

Kostnad: 2 375 kr + moms, fika ingår 

Anmälan: senast 4 april till ulrika@ueklund.se 

Frågor: ulrika@ueklund.se, 070-699 86 12  

Varmt välkommen! 
Ingrid & Ulrika  
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