
VARMT VÄLKOMMEN TILL EN EFTERMIDDAG
OM DE FÖRENINGSDRIVNA MÖTESPLATSERNAS 
UPPGIFT OCH MÖJLIGHETER

Här ska vi mötas!
PLATS:  Vänersborgs Folkets Hus
TID:   Onsdagen den 11 maj

Program:
11.30-13.00 Lunch

13.00  Inledning av Åsa och Åke Gustafsson  

13.15  MÖTESPLATSER I UTVECKLING Tre goda exempel:
  Minifolkan - öppen förskola på Skaftö     
  Klimatsmarta rum - Possibilitas-Backa Folkets Hus   
  Navet - föreningslivet och det offentliga i samverkan

14.00  DEN FYSISKA MÖTESPLATSENS 
  FRAMTIDA ROLL OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 
	 	 –	Conny	Brännberg	och	Katti	Hoflin,	
  Västra Götalandsregionen

14.45  Fika och mingel

15.00  VARJE TID HAR SIN LÖSNING 
	 	 Troed	Troedsson	om	folkets	hus,	folkparkerna,	
  folkbildning och folkrörelse i en ny tid.
  

15.45  Panelsamtal

16.30  Tack och visst ses igen

För dig som deltar i Västra Folkets Hus- och Parkregionens stämma:

17.00  Smörgåstårta

18.00  Stämma

Kostnadsfritt.

Anmälan: Senast 29 april till 
  https://www.folketshusochparker.se/traffar/arsmote-vastra-regionen-1/

Tillsammans ger vi drömmar kraft



Medverkande:

TROED TROEDSSON
Föreläsare, författare och konsult som i många år jobbat med våra största 
organisationer och företag kring framtidsfrågor, strategi och utveckling. Här talar han 
om värderingar, prioriteringar och problem i folkrörelsens Sverige. Fortfarande aktuella 
– men kanske är ett digitaliserat, lättrörligt och globalt Sverige en annan arena än det 
fysiskt påtagliga, statiska och ganska lokala samhälle som vi kommer ifrån? Och betyder 
det att andra har bättre svar än de vi är vana vid? Eller är det rent av så att vi kan bygga 
om vår verksamhet i flykten? Troed hjälper oss att se runt hörnet

KATTI HOFLIN
Kulturchef i Västra Götalandsregionen och sakkunnig inom det regionala 
kulturområdet. Hon är utbildad inom humaniora, scenkonst och musik och har en 
MBA vid handelshögskolan i Stockholm.

CONNY BRÄNNBERG
Ordförande i Västra Götalandsregionens kulturnämnd.

ÅKE GUSTAFSSON
Tidigare varvsarbetare med ett starkt klappande hjärta för Folkhemssverige. 
Ett Sverige med plats för alla, där en öppen dörr och en utsträckt hand är 
lika självklara som att vi hälsar på den vi möter. 
Med den ”helt vanlige” medborgarens perspektiv säger Åke det vi 
andra tänker.

ÅSA GUSTAFSSON
Artisten och skådespelerskan Åsa Gustafsson är dagens moderator.  Åsa Gustafsson 
slog igenom stort i mitten av 90-talet med tre uppmärksammade scenshower, varav en 
även sändes i SVT. Hon har sedan ägnat sig åt humor, dramatik och reflektioner i andra 
format som skådespelare, dramatiker, musiker, krönikör och radiopratare. Åsa bär, sedan 
en recension av MIkael Löfgren i DN, epitetet ”folkhemsprinsessa”.


