Välkommen på digital
distriktsordförandekonferens
Lördag den 29 januari 2022 inbjuds alla distriktsordföranden till digital konferens. I det fall ordförande inte
kan delta bör annan person från styrelsen delta, vidarebefordra i sådana fall denna inbjudan till berörd
person.
Konferensen kommer att inledas med omvärldsorientering och under konferensen fördjupar vi oss bland
annat i våra långsiktiga mål för 2023–2026. ÅterstartBygdegård 2022, filmsatsningar samt kommunikation
och påverkansarbete kommer att beröras. Då det är valår och bygdegårdsrörelsen är en del av Sveriges
demokratiska infrastruktur uppmärksammar vi hur vi som enskilda medborgare kan stötta demokratin i
vardagslivet. Mötet återknyter också till de idéer som kommit upp under kontaktdistriktsträffarna.
Varmt välkommen på konferensen!
När:

29 januari, kl. 9.00–14.45

Var:
		

Zoom. Länk skickas ut 26 januari, du behöver ha tillgång till uppkoppling och möjlighet att
synas i bild.

För vem:
		

För ordförande i bygdegårdsdistriktsstyrelser, eventuellt annan förtroendevald om 		
ordförande inte har möjlighet att delta (dock max 1 person per distrikt).

Kostnad:

Kostnadsfritt.

Anmälan:

Senast måndag 17 januari via denna länk: https://forms.gle/5jqXY7MNwqCBSqu47

Vid frågor kontakta:
Kenneth Lundmark, förbundschef
072–519 20 62
kenneth.lundmark@bygdegardarna.se

Sofia Ohlsson, verksamhetsutvecklare organisation och landsbygd
070–440 89 42
sofia.ohlsson@bygdegardarna.se

www.bygdegardarna.se

Program digital distriktsordförandekonferens
Lördag 29 januari 2022 kl. 9.00–14.45
Lördag
09.00		Inledning
Per Lodenius, förbundsordförande, samt Sofia Ohlsson, verksamhetsutvecklare
organisation och landsbygd,  moderator under dagen.
09.15 		 ”Omvärldsanalys och trender”
Fredrik Torberger, Kairos Future
10.00 Bensträckare
10.05 		 ”Att leda komplexa uppdrag”
Susanna Alexius, Stockholms universitet
10.45 		 Reflektion och samtal
Kenneth Lundmark, förbundschef
11.00 Fikapaus
11.15 		 Genomgång av förslag av långsiktiga mål 2023–2026
Anders Karlsson, vice förbundsordförande
11.15 Introduktion
11.30 Gruppdiskussioner
11.45 Samtal i storgrupp
12.15 Lunch
13.00 		 Verksamhetsplan 2022
Kenneth Lundmark, förbundschef
13.20 		 ÅterstartBygdegård 2022
Stefan Löfgren, verksamhetsutvecklare konst och kultur
13.30 		 Filmstöd 2022
Anna Öhman, verksamhetsutvecklare film och ungdom
13.40 		 Kommunikation och påverkansarbete
Jenny Dahlerus, kommunikatör
13.55 Bensträckare
14.00 		 ”Hur varje enskild individ kan stötta demokratin”
Elisabeth Åsbrink, journalist och författare
14.30 		 Rapport från riksvalberedningen
Solveig Carlsson
14.40 		 Avslut
Per Lodenius, förbundsordförande, och Karin Olsson (AU)

