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Inbjudan till Verksamhetskonferensen i Växjö 8-9 nov 2015
Årets verksamhetskonferens fortsätter på det spår vi växlade in på i Karlstad 2014. Vi har siktet inställt på framtiden.
Konferensen syftar till att engagera klubbarna i detta arbete. Hur väl vi kommer att lyckas med detta beror på vilka
resultat vi kommer att nå i Växjö.

Söndagseftermiddagen den 8 nov installerar vi oss, kikar på lokalerna hos SN Växjö och avslutar med att SN
Växjö bjuder på middag med underhållning.

Måndagsförmiddagen den 9 nov inleds med genomgång av vårt nya maskineri (webbplats och
medlemsadministration) och följs av inspirerande och kanske också lite provocerande föreläsningar.

Måndagseftermiddagen den 9 nov innehåller spåren [1] Vision 2020, [2] Verksamhetsmål,
[3] Strategi och [4] Webben, vårt verksamhetsfönster.
Under eftermiddagspasset kommer vi att använda en förenklad form av Open Space. Detta innebär att
konferensdeltagarna kan röra sig fritt mellan de fyra stationerna. Det kommer alltså inte att finnas någon fast
gruppindelning. Man stannar så länge man känner att man har något att bidra med och vandrar sedan vidare till en
annan station som man tycker verkar intressant.
Det kommer inte att bli någon lång redovisning av vad som kommit fram vid de olika stationerna. Det som avhandlas
på konferensen kommer att sammanställas till ett rådslag som sedan genomförs ute i klubbarna. Utifrån detta
kommer sedan två viktiga styrdokument att utarbetas för SeniorNet Sweden; ett handlingsprogram och en strategisk
plan.
Vi har givna tidsramar, när tiden är ute så är den ute. Det kommer inte heller att bli något avbrott för kafferast, du
tar en kopp när det passar dig. Inga åsikter eller förslag är fel eller rätt, men det är viktigt att de får komma fram. De
olika stationerna är alltså inte i första hand arenor för debatt, den överlåter vi till våra medlemmar i rådslagen.
Våra hemmavarande medlemmar kommer att ha möjlighet att följa förmiddagen direkt i livesändning på nätet.

Det brådskar! Här finns anmälningsformuläret: http://goo.gl/forms/fbPZU9XWW0
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