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Januari  

 

17 januari Mentorutbildning 

 Målgrupp: Förtroendevalda som vill ta ett större ansvar för 
organisationen och dess medlemmar i rollen som mentor.  
Vi stärker vårt mentorskap att stötta, motivera och fokusera framåt. 
Organisationsbyggande. 

 Digital utbildning 1 tillfälle 

Sista anmälningsdag 15 januari. 
 

31 januari  Regional studiekonferens, digital 

Målgrupp: Arbetarekommunernas studieledare 

Konferens för arbetarekommunernas studieledare för löpande 
information, diskussion och utvärdering av partidistriktets och 
arbetarekommunernas studieverksamhet i nära samverkan med ABF-
avdelningarna.  
Sista anmälningsdag 29 januari. 

 

 

Februari 

 

februari  Medlemsutbildning steg 3 

 Målgrupp: Medlemmar som har gått steg 1 och 2. samt facket och 

politiken eller likvärdig utbildning i sin fackliga organisation. 
Anordnas centralt, se utbildningstillfälle nedan 

 
17 - 19 februari distansutbildning, sista anmälan 20 januari 

 3 - 5 mars – internat, sista anmälan 3 februari 

21 - 23 april – internat, sista anmälan 24 mars 

12 - 14 maj – internat, sista anmälan 14 april 
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2 februari  Vad vill vi med Allmännyttan? 
Målgrupp: Alla medlemmar.  
Torsdagstema. 
Tillsammans med inbjudna föreläsare diskuterar vi klassiska 
ideologiskt grundade frågor för att framöver mer tydligt synliggöra 
vår politik och vad vi vill.  
Plats: Åstorp ABF, Köpmansgatan 10.  
Sista anmälan 30 januari. 

 

11-12 februari Facket och politiken 

Målgrupp: Nya medlemmar som har gått steg 1 och/eller likvärdig 

Utbildningen omfattar ett internat med övernattning 

Utbildningen ger fördjupad förståelse för facklig-politisk samverkan, 
det fackliga arbetet och arbetsrätt. 

Plats: Backagården Höör.  

Sista anmälan 8 februari 

 

11-12 februari Handledarutbildning 2022 

 Målgrupp: Medlemmar som har gått steg 1 och 2 och som vill ta ett 
större ansvar för bildningen i partiet. 

Utbildningen omfattar ett internat med övernattning 
Utbildningen riktar sig till den som vill bli handledare för att 
genomföra medlemsutbildning del 1 i sin egen eller någon annan 
arbetarekommun i Skåne. Som en del av utbildningen ska deltagarna 
genomföra en medlemsutbildning del 1 i en arbetarekommun.  

Plats: Backagården Höör.  
Sista anmälan 8 februari. 

 

22 februari  Uppsamlande medlemsutbildning steg 1 digital 

  22/2, 1/3, 8/3, 15/3, 22/3 

Målgrupp: Nya medlemmar i Skåne 
Digital medlemsutbildning del 1 som Socialdemokraterna i Skåne 
genomför uppsamlande regionalt. Nya medlemmar ska erbjudas steg 
1 inom 6 månader. Utbildningen kommer att ske under fem tillfällen 
i februari och mars.  
Sista anmälan 21 februari. 
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23 februari  Du i politiken/mentorskap, digital 

Målgrupp: Förtroendevalda i kommun, region och riksdag, 

Uppstart för adepter och deras mentorer 2023 

Sista anmälningsdag 15 feb. till  

margareta.l.eriksson@socialdemokraterna.se 

 

25 februari  Skånskt verksamhetsforum  

  Målgrupp: Styrelserna i de skånska arbetarekommunerna 

Heldag med inspirerande workshops som kommer att ge deltagarna 
verktyg att jobba smartare, effektivare och mer målinriktat för att 
bygga en starkare lokal folkrörelse/organisation. 

Plats: Backagården 
Obs! Separat kallelse till berörda har gått ut 

 

28 februari  Internationell solidaritet – digital cirkelutbildning 

Målgrupp: Alla medlemmar.  

Utbildningstillfälle: 28/2, 7/3, 21/3.  

Världen står vid ett vägskäl. Mänskligheten står inför existentiella 
hoten från kärnvapenkrig, klimatförändringar och pandemier. 
Tillsammans får vi en ökad förståelse för omvärlden samt en uppstart 
inför EU-valet 2024. Cirkeln baseras på rapporten Common Security 
och vi gästas av EU-parlamentariker Evin Incir och Carina Ohlsson 
samt Björn Lindh från Olof Palme Internationella center. 
Uppföljning sker hösten 2023.  
Sista anmälningsdag 26 februari 

 

Mars 

 

4 mars  Ett stärkt S- INSTÄLLT 

 

11 mars  Ett stärkt S- INSTÄLLT 

 

mailto:margareta.l.eriksson@socialdemokraterna.se
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30 mars  Vad vill vi med den kommunala skolan? 

Målgrupp: Alla medlemmar. 
Torsdagstema.  
Tillsammans med inbjudna föreläsare diskuterar vi klassiska 
ideologiskt grundade frågor för att framöver mer tydligt synliggöra 
vår politik och vad vi vill. 
Plats: Skurup,  
Sista anmälningsdag 26 mars 

 

April 

 

1-2 april  Medlemsutbildning, steg 2 

Målgrupp: Utbildningen riktar sig till dig som har gått 
Socialdemokratisk medlemsutbildning, del 1 eller likvärdig 
utbildning.  
 
Medlemsutbildning del 2 omfattar ett internat med övernattning 
(lördag-söndag) och erbjuder deltagarna en ökad kunskap om det 
politiska arbetet, organisation, ideologi och vår historia. 
Plats: Backagården Höör,  
Sista anmälningsdag 28 mars 

 

12 april  Regional studiekonferens, digital 
Målgrupp: Arbetarekommunernas studieledare 
Konferens för arbetarekommunernas studieledare för löpande 
information, diskussion och utvärdering av partidistriktets och 
arbetarekommunernas studieverksamhet i nära samverkan med ABF-
avdelningarna. Sista anmälningsdag 10 april 

 

13 april  Vad vill vi med Allmännyttan?  
Målgrupp: Alla medlemmar.  
Torsdagstema.  
Tillsammans med inbjudna föreläsare diskuterar vi klassiska 
ideologiskt grundade frågor för att framöver mer tydligt synliggöra 
vår politik och vad vi vill.  
Plats: Trelleborg, Algatan 74.  
Sista anmälan 11 april. 
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15 april  KommuniSera 
Målgrupp: Alla medlemmar. 
Hur vi stärker vår roll i uppdraget. Under en heldag kommer du i 
workshopform att ges verktyg för att lättare nå ut i medier med både 
nyheter och debattexter. Du kommer även att få tips på vad du kan 
tänka på när du kommunicerar i partiets egna kanaler samt få prova 
på olika retoriska verktyg både för fältet och talarstolen i syfte att 
minska talängslan och göra goda språkliga val i olika situationer.  
 
Handledare: Vanessa Marko, utbildad retorikkonsult från 
Södertörns högskola i Stockholm, med mångårig erfarenhet som 
pressekreterare för kommunstyrelsens ordförande i Malmö. Med 
musik, politik och retorik som röd tråd genom sitt yrkesliv har hon 
gjort framgångsrika kampanjer både inom och utanför 
Socialdemokraternas domän: exempelvis FATTA-kampanjen för 
samtycke, som var starkt drivande för att få igenom en samtyckeslag i 
Sverige 2018, och Socialdemokraterna i Malmös Town Hall-turné 
under valrörelsen 2022. 
 
Anders Malmström med lång erfarenhet (13 år) som journalist i 
södra Sverige, varav huvuddelen som nyhetsreporter på Sydsvenskan 
och därefter i sju år som pressansvarig för Socialdemokraterna på 
kommunalrådsavdelningen i Malmö. En av hans huvudsakliga 
inriktningar var större granskningar som bland annat ledde till 
fällande domar för mutbrott och bestickning, men under tiden som 
reporter bevakade han också flera skånska kommuner och dess 
politiska liv.  
Plats: Backagården Höör,  
Sista anmälningsdag 11 april. 

   

19 april  Ideologisk fördjupning 
  Målgrupp: Utbildningen riktar sig till medlemmar som är intresserade  

av att fördjupa sina ideologiska kunskaper och få idépolitisk 
inspiration. Vid fyra tillfällen kommer att vi att fördjupa oss i de stora 
politiska ideologierna. Vi lär oss om socialdemokratins ideologiska 
rötter och historiska strategier för samhällsförändring, och skärskådar 
våra politiska motståndares idéer. Utbildningen behandlar socialism, 
liberalism och konservatism, samt vad som skiljer arbetarrörelsens 
feminism från högerns. Första utbildningstillfället (19/4) träffas vi 
fysiskt, i Lunds arbetarekommuns lokaler. Övriga tillfällen ses vi 
digitalt.; 19/4, 26/4, 3/5, 10/5.  
Sista anmälningsdag 14 april 
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22 april  Distriktskongress 
  Sundspärlan Helsingborg 
 
Maj 

4 maj  Vad vill vi med landsbygden? 

Målgrupp: Alla medlemmar. 

Torsdagstema.  

Tillsammans med inbjudna föreläsare diskuterar vi klassiska 
ideologiskt grundade frågor för att framöver mer tydligt synliggöra 
vår politik och vad vi vill. 

Plats: fysisk återkommer med plats,  

Sista anmälningsdag 1 maj 

 

Augusti 

19 augusti  Vi bygger landet x 4 

Målgrupp: Alla medlemmar Skåne, samlingsplats Lund, Helsingborg, 
Kristianstad, Ystad. Information, trimning och utåtriktat, 
kampanjarbete, förstärkande organisationsbygge. Återkommer med 
egen kallelse 

 

25-26 augusti  Skånsk Politikerhelg- tema Social demokrati 

  Plats: Backagården 

   

31 augusti  Vad vill vi med Klimatet?  

Målgrupp: Alla medlemmar. 

Torsdagstema.  
Tillsammans med inbjudna föreläsare diskuterar vi klassiska 
ideologiskt grundade frågor för att framöver mer tydligt synliggöra 
vår politik och vad vi vill. 

Plats: fysisk återkommer med plats,  
sista anmälningsdag 28 augusti 
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September  

2 september KommuniSera 
Målgrupp: Alla medlemmar. 
Hur vi stärker vår roll i uppdraget. Under en heldag kommer du i 
workshopform att ges verktyg för att lättare nå ut i medier med både 
nyheter och debattexter. Du kommer även att få tips på vad du kan 
tänka på när du kommunicerar i partiets egna kanaler samt få prova 
på olika retoriska verktyg både för fältet och talarstolen i syfte att 
minska talängslan och göra goda språkliga val i olika situationer.  
 
Handledare: Vanessa Marko, utbildad retorikkonsult från 
Södertörns högskola i Stockholm, med mångårig erfarenhet som 
pressekreterare för kommunstyrelsens ordförande i Malmö. Med 
musik, politik och retorik som röd tråd genom sitt yrkesliv har hon 
gjort framgångsrika kampanjer både inom och utanför 
Socialdemokraternas domän: exempelvis FATTA-kampanjen för 
samtycke, som var starkt drivande för att få igenom en samtyckeslag i 
Sverige 2018, och Socialdemokraterna i Malmös Town Hall-turné 
under valrörelsen 2022. 
Anders Malmström med lång erfarenhet (13 år) som journalist i 
södra Sverige, varav huvuddelen som nyhetsreporter på Sydsvenskan 
och därefter i sju år som pressansvarig för Socialdemokraterna på 
kommunalrådsavdelningen i Malmö.  
En av hans huvudsakliga inriktningar var större granskningar som 
bland annat ledde till fällande domar för mutbrott och bestickning, 
men under tiden som reporter bevakade han också flera skånska 
kommuner och dess politiska liv.  
 
Plats: Backagården Höör,  
Sista anmälningsdag 28 augusti 

 

16 september Ett stärkt S 

 Målgrupp: Alla styrelser i studieområde 1-3 
1.Höganäs, Helsingborg, Båstad, Ängelholm, Örkelljunga, Klippan, 
Åstorp, Bjuv, Landskrona, Svalöv 
2. Hässleholm, Osby, Östra Göinge, Bromölla, Kristianstad, Perstorp 
3.Kävlinge, Lomma, Lund, Burlöv, Staffanstorp, Eslöv, Höör, Hörby 

Hur vi stärker våra förtroendevalda enskilt i sitt ledarskap och i grupp 
Organisationskulturen, strukturer och processer 

Plats: Backagården Höör, 
Sista anmälningsdag 10 september 
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23 september Ett stärkt S 
 Målgrupp: Alla styrelser i studieområde 4-5 
4.Vellinge, Svedala, Malmö, Trelleborg, Skurup 
5. Sjöbo, Tomelilla, Simrishamn, Ystad 
Hur vi stärker våra förtroendevalda enskilt i sitt ledarskap och i 
grupp. Organisationskulturen, strukturer och processer 
Plats: Backagården Höör,  

Sista anmälningsdag 18 september 

 

Oktober 

  Medlemsutbildning steg 3 
 Målgrupp: Medlemmar som har gått steg 1 och 2. samt facket och 
politiken eller likvärdig utbildning i sin fackliga organisation. 
Anordnas centralt, se utbildningstillfälle nedan 
29 september - 1 oktober – internat, sista anmälan 1 september 
17 - 19 november – internat, sista anmälan 20 oktober 
17 - 19 november – internat, sista anmälan 20 oktober 
24 - 26 november – internat, sista anmälan 27 oktober 
 

4 oktober  Uppsamlande medlemsutbildning steg 1 digital 
Målgrupp: Nya medlemmar i Skåne 
Digital medlemsutbildning del 1.  

Utbildningsdatum 4/10, 11/10, 25/10, 1/11, 8/11 

Utbildningen kommer att ske under fem kväller i oktober och 
november och genomförs i det digitala verktyget Zoom. För de 
medlemmar som eventuellt inte erbjudits en utbildning under året. 
Sista anmälningsdag 29 september. 

 

14 oktober   Regional studiekonferens Backagården Höör 

 Målgrupp: Arbetarekommunernas studieledare 

 Konferens för arbetarekommunernas studieledare för löpande 
information, diskussion och utvärdering av partidistriktets och 
arbetarekommunernas studieverksamhet i nära samverkan med ABF-
avdelningarna.  

 Plats: Backagården Höör,  

Sista anmälningsdag 9 oktober 
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21-22 oktober Handledarutbildning för medlemsutbildning del 1 

Målgrupp: Nya medlemmar som har gått steg 1 och 2. 

Utbildningen omfattar ett internat med övernattning (lördag-söndag) 
Utbildningen riktar sig till den som vill bli handledare för att 
genomföra medlemsutbildning del 1 i sin egen eller någon annan 
arbetarekommun i Skåne. Som en del av utbildningen ska deltagarna 
genomföra en medlemsutbildning del 1 i en arbetarekommun.  

Plats Backagården Höör,  
Sista anmälningsdag 13 oktober 

 

21-22 oktober Facket och Politiken 

Målgrupp: Nya medlemmar som har gått steg 1 eller likvärdig 

Utbildning. Utbildningen omfattar ett internat med övernattning 
(lördag-söndag) 

Utbildningen ger fördjupad förståelse för facklig-politisk samverkan, 
det fackliga arbetet och arbetsrätt. 

Plats Backagården Höör,  

Sista anmälningsdag 13 oktober 

 

November 

 

11 november Kvinna i politiken 

  Målgrupp: Kvinna med förtroendeuppdrag 
  Vi möts för att stärka kvinnliga förtroendevalda i  

sin roll som politiker och öka det politiska handlingsutrymmet för  
förtroendevalda kvinnor i Skåne.  
En dagskonferens med föreläsare och fokus på mentorskap och 
nätverkande.  
Plats meddelas senare 
Sista anmälningsdag 6 november 
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11-12 november Medlemsutbildning, del 2 

Målgrupp:  
Utbildningen riktar sig till dig som har gått Socialdemokratisk 
medlemsutbildning, del 1 eller likvärdig utbildning.  
 
Medlemsutbildning del 2 omfattar ett internat med övernattning 
(lördag-söndag) och erbjuder deltagarna en ökad kunskap om det 
politiska arbetet, organisation, ideologi och vår historia. 

Plats: Backagården Höör,  
Sista anmälningsdag 3 november 

 

25 november Internationell verksamhetskonferens 

Målgrupp: Alla medlemmar.  

Tillsammans höjer vi ambitionen för arbetarrörelsens internationella 
solidaritetsarbete. Temabundet med inbjudna föreläsare. 

Fysisk träff, återkommer med plats,  

Sista anmälningsdag 17 november 

 

 

28 november Regional studiekonferens digital 

  Målgrupp: Arbetarekommunernas studieledare 

Konferens för arbetarekommunernas studieledare för löpande 
information, diskussion och utvärdering av partidistriktets och 
arbetarekommunernas studieverksamhet i nära samverkan med ABF-
avdelningarna.  
Sista anmälningsdag 25 november 

 

november  Forts/ Mentorskap, vi går vidare 

Målgrupp: Förtroendevalda i kommun, region och riksdag 

Avslutning. för adepter 2023 

Anmälning för mentorskap 2024 senast 10 januari 2024 till regional 
studieombudsman 
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December  - 

 

Margareta Liljedahl Eriksson 

Margareta.l.eriksson@socialdemokraterna.se 

Regional studieombudsman 
 
ABF, https://www.abf.se/om-abf/dataskyddsforordningen-gdpr/   
Socialdemokraterna, https://www.socialdemokraterna.se/integritetspolicy  

 

Praktisk information 
Anmälan sker via arbetarekommunens studieorganisatör som i sin tur översänder anmälningarna 
till partidistriktets expedition via angiven länk för respektive utbildning. Utbildningarna och 
konferenser genomförs i samarbete med ABF Skåne.  

Socialdemokratisk medlemsutbildning grund, 

Utbildningarna riktar sig till nya medlemmar och ger kunskap om vår historia, ideologi och 
partiorganisationen. 
 
Alla medlemmar har rätt till en medlemsutbildning genom sitt medlemskap. Socialdemokraternas 
grundläggande medlemsutbildning är ett av våra viktigaste verktyg i byggandet av en stark 
partiorganisation genom att ge dig som medlem en bra introduktion. Genom att i grupp få 
chansen att diskutera och få insikter om politik, ideologi, historia och hur partiorganisationen 
fungerar, får du som medlem bättre verktyg för delaktighet, engagemang och ett aktivt 
medlemskap i partiet. 
 
Medlemsutbildning del 1 omfattar två utbildningstillfälle hela dagar som ger en introduktion 
till vår ideologi, historia och organisation. Del 1 genomförs av arbetarekommunerna. 
Uppsamlande regional steg 1 har 5 utbildningstillfällen. 
 
Medlemsutbildning del 2 omfattar ett internat med övernattning (lördag-söndag) och erbjuder 
deltagarna en ökad kunskap om det politiska arbetet, organisation, ideologi och vår historia. 
 
Medlemsutbildning Facket och politiken omfattar ett internat med övernattning (lördag-
söndag) och ger fördjupad förståelse för facklig-politisk samverkan, det fackliga arbetet och 
arbetsrätt.  

Kostnaderna för del 2 och Facket och politiken står partidistriktet för, dock ej resekostnader eller 
förlorad arbetsförtjänst.  

Medlemsutbildning del 3 genomförs av partistyrelsens kansli. För att få gå denna utbildning 
ska deltagaren ha gått Medlemsutbildning del 1 och 2 samt Facket och politiken eller likvärdig 
utbildning i sin fackliga organisation.  

mailto:Margareta.l.eriksson@socialdemokraterna.se
https://www.abf.se/om-abf/dataskyddsforordningen-gdpr/
https://www.socialdemokraterna.se/integritetspolicy
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Ideologisk fördjupning 

Målgrupp: Utbildningen riktar sig till medlemmar som är intresserade av att fördjupa sina 
ideologiska kunskaper och få idépolitisk inspiration.  
Vid fyra tillfällen kommer att vi att fördjupa oss i de stora politiska ideologierna. Vi lär oss om 
socialdemokratins ideologiska rötter och historiska strategier för samhällsförändring, och 
skärskådar våra politiska motståndares idéer. Utbildningen behandlar socialism, liberalism och 
konservatism, samt vad som skiljer arbetarrörelsens feminism från högerns. Genomförs ej valår 

Ledarskapsutbildning – grundläggande för dig som har uppdrag i eller åt partiet. 

Att vara förtroendevald i, eller åt partiet är en betydelsefull och central uppgift. Engagerade och 
framtidsinriktade ledare är nyckeln till framgång. Vi måste ha ett ledarskap för rörelse, ett 
ledarskap som lyfter fram den mening och den känsla som skapar engagemang, som skapar 

rörelse i rörelsen. Som engagerar många att göra skillnad. Ledarskap är ett fo ̈rha ̊llningssätt mellan 

människor där man tar ansvar för det gemensamma men också̊ för varandra 
Partiet har som ambition att alla socialdemokratiska förtroendevalda ska genomgå grundläggande 
ledarskapsutbildning. Partidistriktet ansvarar för att det blir genomfört. Utbildningen kommer att 
ha fokus på hur man lägger upp och genomför ”Ledarskapsutbildning – grundläggande för dig 
som har uppdrag i eller åt partiet”. Utbildningen genomförs som ett internat med hjälp av 
handledare från partistyrelsens kansli.  
 
Utbildningen riktar sig till dig som vill vara handledare i en arbetarekommun och lokalt 
genomföra Ledarskapsutbildningen tillsammans med arbetarekommunen.  
 
Pedagogisk Handledarutveckling (studieportalen) 
Genomförs av partistyrelsens kansli. Det är en utbildning där handledare för medlemsutbildning 
del 1 och 2 ges möjlighet att fördjupa sina kunskaper i värdegrundsdrivet handledarskap. 
Utbildningen omfattar två helger som internat varav deltagaren måste gå båda tillfällen. 
 
Handledarutbildning för medlemsutbildning del 1 
Socialdemokraternas grundläggande medlemsutbildning är ett av våra viktigaste verktyg i 
byggandet av en stark partiorganisation genom att ge dig som medlem en bra introduktion. 
Internat med övernattning (lördag-söndag). Medlemsutbildning del 1 ska genomföras av 
arbetarekommunerna. För att stimulera fler arbetarekommuner att genomföra del 1 genomför 
partidistriktet en handledarutbildning med fokus på innehåll och pedagogik i medlemsutbildning 
del 1. Utbildningen riktar sig till dig som vill genomföra medlemsutbildning i din 
arbetarekommun.  
 
Du i politiken  
Ersätter nu tidigare ”Kvinna i politiken” som är satsning för att genom mentorskap stärka 
förtroendevalda i sin roll som politiker och öka det politiska handlingsutrymmet för 
förtroendevalda i Skåne. Utbildningen påbörjas i februari med fokus på mentorskap och 
nätverkande och pågår tom november. Mentorerna utbildas i januari. 



Socialdemokraterna i Skåne 
Studieprogram 2023  

                                                                                                        
 

13 
 

KommuniSera politisk kommunikation och sociala medier  

Hur gör vi politik utanför sammanträdesrummen? Hur kan vi aktivt bidra till den offentliga 
debatten i sociala medier? En utbildning om politisk kommunikation och sociala medier för 
valarbetaren 
På utbildningen lär sig deltagarna att arbeta strategiskt med innehåll, att taktiskt utnyttja kanalerna 
och effektivt planera kommunikation i sociala medier. 

Internationell regional studiecirkel februari och verksamhetskonferens i november 

Hur gör vi för att stärka engagemanget och höja ambitionen i arbetarerörelsen för internationell 
solidaritet. För socialdemokratin är arbetet med internationellt solidaritetsarbete och fredsfrågor 
en stark tradition. Det tillhör inte bara vår historia, det tillhör vårt DNA. I verksamhetskonferens 
samlas vi och lär oss mer. Hur vi kan tillsammans arbeta i cirklar och projekt med tema 
internationell solidaritet i din arbetarekommun och s-förening. För att växa som rörelse och 
engagera fler. Verksamhetskonferens och studier riktar sig till alla våra medlemmar. 
 
Vi bygger landet 
Vi behöver bli fler medlemmar för att bygga det jämlika och starka samhället. Ju fler 
socialdemokrater vi blir, desto rikare blir vi på erfarenheter. Och ju rikare vi blir på erfarenheter, 
desto bättre blir vi på att fånga samtidens utmaningar och hitta gemensamma lösningar. På fyra 
platser i Skåne informerar och utbildar PD, avslutar dagen med utåtriktat. Syftet är att vi 
kampanjar inte bara valår! 
 
 
Regional studiekonferens 
Konferens för arbetarekommunernas studieorganisatörer för löpande information, diskussion 
och utvärdering av partidistriktets och arbetarekommunernas studieverksamhet i nära samverkan 
med ABF-avdelningarna.  
 
Temakväll -Vad vill S med … 
Kvällskonferens för alla medlemmar om vår tids frågor och utmaningar. Vad säger forskningen 
och hur kan vi gemensamt bygga en bättre framtid. 
Tillsammans under 4 torsdagskvällar bildar vi oss 
Målet är att inspirera samt öka vår kunskap kring klassiska tema. Men även att du som deltagare 
blir säkrare i ditt uppdrag att förmedla vidare om våra frågor samt exempelvis 
startar studiecirklar på temat för att skapa engagemang lokalt  

 


