
 
 

 
Riksförbundet FUB och 

Medlemsutveckling.se bjuder in till 
Länsträffen 

– med styrelsearbete och 
medlemskapet i fokus 

 
Datum: Onsdag 25 november 2020 
Tid: Kl. 13:00 – 17:00 (logga gärna in vid 12:40 för att försäkra er om att tekniken fungerar) 
Plats: Digitalt (anslutning via Zoom-länk) 

 
Om ni har frågor kring dagen mejla gärna Attila Fabian: attila.fabian@fub.se, eller ring: 
070 035 88 90. 

 
 
”Att rekrytera, behålla och föryngra på̊ ett hållbart sätt i våra styrelser.”  
 
Hur vill och kan vi i vårt styrelsearbete påverka för att skapa goda förutsättningar för 
delaktighet, ansvar och engagemang?  
 
Att arbeta i en god styrelsekultur med goda arbetsformer som attraherar medlemmar till 
styrelseengagemang är en viktig framtidsfråga. Under dagen kommer vi att på olika sätt 
arbeta med hur styrelsen kan ta hand om både det engagemang och motstånd som finns. 
 
Vi samtalar och reflekterar kring dina erfarenheter och förutsättningar i ditt styrelsearbete och 
du får verktyg och inspiration kring hur ni kan utveckla er styrelsekultur och struktur till ett 
attraktivt sammanhang att vara och stanna kvar i. Vi varvar teoriavsnitt med samtal i mindre 
grupp. 
 
 
Några teman under dagen: 
 
• Varför styrelsearbete?  
• Hur tar vi hand om engagemang och motstånd?  
• Hur hittar vi och var finns nya styrelsemedlemmar?  
• Vad är och hur bygger vi en god styrelsekultur?  
• Hur kan vi utveckla våra mötesformer?  
 

 
Annika Sundh Meiling från Medlemsutveckling.se kommer 
att hålla i Länsträffen, tillsammans Riksförbundet FUB. 
Annika är pedagog och Dipl. uttryckande konstterapeut. 
Hon har lång erfarenhet av att arbeta med processledning, 
chefsstöd och grupputveckling inom idéburen sektor och 
har arbetat med FUB under de senaste två åren.  
 
 
 



      
Praktisk information 
Avgift och omkostnad 
Länsträffen är helt kostnadsfri och Riksförbundet FUB står inte för några omkostnader. 

 
Anmälan 
Du kan anmäla dig fram till den 23 november, det vill säga fram till två dagar innan 
Länsträffen. Anmälan skickas till: attila.fabian@fub.se. 

 
Uppkoppling 
Varje deltagare kommer att få en Zoom-länk och instruktioner utskickad, via e-post, i god tid 
före Länsträffen. Genom ett enkelt knapptryck på länken kommer man att kunna koppla upp 
sig till träffen. Förra året gick detta alldeles utmärkt. 

 
Endast styrelsemedlemmar i länsförbund 
Länsträffen är endast till för styrelsemedlemmar inom något av FUB:s länsförbund. Samtliga 
styrelsemedlemmar i ett länsförbund har med andra ord möjlighet att anmäla sig till träffen, 
eftersom att träffen anordnas digitalt. 

 
Frågor under Länsträffen 
Deltagare kommer att kunna ställa frågor under dagen. 
 
Tankar och idéer från Länsträffen 
Under dagen kommer vi att anteckna för fullt. Detta material kommer sedan att tas med i 
Riksförbundet FUB:s fortsatta arbete. För att underlätta vårt antecknande uppmuntrar vi er 
att använda chattfunktionen i Zoom alternativt att skicka in era tankar och idéer via mejl till: 
attila.fabian@fub.se. 


