Inspirationsföreläsning:

Föreningslivet i framtidens samhälle.
Välisolerade garderober eller motorer i samhällsutvecklingen?
1900-talets föreningsliv är en produkt av industrisamhället. Nu går vi in i 2000-talets postindustriella K-samhälle (kunskap, kreativitet, kommunikation). Vad innebär denna samhällsförändring för föreningslivet?
Statistiska Centralbyrån visar att svenskarnas intresse av att aktivt delta i det traditionella
föreningslivet generellt minskar. Är föreningslivet dödsdömt?
Varje förening representerar ett särintresse, men kan föreningslivet formulera ett allmänintresse? Den frågan hänger samman med påståendet att föreningslivet utgör en skola i demokrati. Stämmer påståendet?
Vilka är alternativen till dagens föreningsliv?
Föreläsningen tar upp bl.a. följande frågor:
•
•
•
•
•
•
•

är det skillnad på ”föreningsfolk” och ”föreningslösa”?
är föreningslivet ett komplement till politiken eller är det tvärtom?
är ökad professionalisering av föreningslivet dåligt?
föreningslivets mötesplatser – är de till för alla eller bara för medlemmar?
kan föreningslivet öka medborgarnas sociala kapital och bidra till att höja bostadsområdets
attraktivitet och livsmakt (community empowerment)?
kan ett strategiskt tänkande hjälpa föreningarna att se framåt?
föreningslivet och fritiden. Hur kan det moderna fritidsbegreppet utveckla föreningslivet?

En föreläsning förändrar sällan världen. Vi ser därför gärna att denna föreläsning kan fortsätta i ett konkret förändringsarbete. Vi ställer upp som stödpersoner i ett sådant.
Målgrupp: Anställda och förtroendevalda inom föreningslivet, politiker och tjänstemän
inom främst kultur/fritidsnämnder.
Fortbildningsledare: Hans-Erik Olson, fil.dr. och fritidsvetare.
Kostnad: Beror på omfattning och uppläggning. Kontakta oss för diskussion. Material till
alla deltagare ingår.

Fritidsvetarna
Fritidsvetarna är ett kunskapsföretag kring livskvalitet och välbefinnande. Vi hjälper företag, förvaltningar
och organisationer att skapa goda, sunda och harmoniska människor - i organisationen och i samhället.
Vi utvärderar och analyserar verksamheten, kompetenshöjer personal och förtroendevalda samt stöder utvecklingsarbete. Vår verksamhet grundar sig på vetenskaplig teori och empiri – ett bra sätt att nå kvalitet.
Läs mer och besök Fritidsvetenskaplig bokhandel på www.fritidsvetarna.com
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