Inbjudan årsmöte 27 februari 2017
Inbjudan till Malmö Ideella föreningars Paraplyorganisations årsmöte 2017
Malmö Ideella (MIP) håller årsmöte med minikonferens måndagen den 27 februari 2017
Plats: KompetensCenter Idéburna Malmö, Nobelvägen 21 i Malmö
Tid: Dörrarna öppnas kl 18.00 och mötet startat kl 18.15
Anmälan: (med namn och förening) görs senast den 17 februari 2017, via mejl info@mip.org.se
Vänligen meddela senast 17 februari 2017 info@mip.org.se om ni önskar mat samt ev specialkost.
Vid frågor: kontakta konsulent Mia Josefsson (mia.josefsson@mip.org.se eller 0709-145 140)
Till årsmöte kan varje medlemsförening komma med två ombud och har två röster, en var.
Medlemsförening ska senast till årsmötet anmäla skriftligt sina två ombud via bifogad
ombudsfullmakt.
Efter det formella årsmötet bjuder vi på mat och mingel med efterföljande workshops. Därefter gör
vi en gemensam avslutning och vi beräknar vara klara ca 20.45. Anmäl gärna vilken workshop du vill
delta på. Obs att det är först till kvarn till de två sessionerna Vardagens civilkurage håller i.
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Dörrarna öppnas
Årsmötet börjar. Handlingarna hittar ni här www.mip.org.se/om/arsmote/
Mat och Mingel
Fyra parallella workshops
Gemensam avslutning

Välj en av följande workshops/seminarium på temat

”Mod, Förändring och Uttryck”

A. Mod
Vågar du säga ifrån om en person osynliggör en annan i din förening? Vardagens civilkurage
håller två parallella workshops (OBS föranmälan krävs!) i konstruktiva möten och modet att
säga ifrån på rätt sätt
1) Praktisk träning i att skapa mer demokratiska möten (maxantal 10 pers)
2) Praktisk träning – feministiska mötestekniker (maxantal 10 pers)
B. Förändring
Föreningar uppstår ofta ur ett konkret behov. När omvärlden förändras behöver också
föreningar förändras. Hur vet man när det är dags och hur gör man i så fall? Rädda Barnens
regionchef för Region Syd, Mikael Sandgren, berättar om modet att våga förändra
organisationen för att nå föreningens mål.
C. Uttryck
Uppfattas vi av andra på samma sätt som vi tror? Hur kan kroppsspråket hjälpa oss i
föreningslivets olika situationer? Malmö AmatörteaterForums (MAF) Eva Söderquist guidar
oss genom kroppsspråk, tal och uttryck.
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