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Program
Kl 09.00
Samling med kaffe
Kl 09.30
Inledning Arenor – Arrangemang – Engagemang
Birgitta Losman
Kl 09.45-10.45
”Omvärldsanalys och trender - att agera i stället för att reagera”!
Pär Lager
Kl 11.00-12.00
Arenor i Västergötland som byggts, byggs eller inte byggts i
kommunerna Alingsås, Borås, Grästorp, Lidköping, Skövde, Vara
och Vänersborg - företräds av ledande politiker i ett samtal som leds
av Fredrik Belfrage.
Kl 12.00-13.00
Lunch
Kl 13.00-14.00
En presentation av arrangemangen Frivolten Cup i Herrljunga, World
Cup samt ytterligare cykeltävlingar i Vårgårda och Bandy VM 2013.
Agneta Lindgren, Helen Henriksson och Stig Bertilsson.
Kl 14.00-16.00
Hur skapas engagemang?
(14.00-14.50)

Varför arbetar människor ideellt?
Johan von Essen

(14.50-15.10)

Kaffe

(15.10-16.00)

Frivillighet är en förutsättning för arrangemang
Dag Vidar Hanstad

Kl 16.00-16.15
Avslutning
- kommunikationsexperten Pär Lager ger sin syn på dagen.

Birgitta Losman

Regionråd (MP). – Jag har hjärtat i ridsporten och
lägger all ledig tid i Bollebygds ridklubb där vi just
byggt en ny arena: ett ridhus där människor växer
i gemenskap.
Vi regionpolitiker talar ofta om attraktivitet. Stora
och små idrottsarrangemang är viktigt för att
människor och företag ska vilja vara i Västra
Götaland. Som politiker vill jag också att de skattepengar som satsas fördelas rimligt mellan tjejer
och killar, kvinnor och män.

Pär Lager

Entreprenör, strateg och styrelsearbetare. Han sitter
i sju bolagsstyrelser och arbetar som kommunikationsstrateg för några av Finlands ledande företag,
exempel Finnair, Fazer och Valio. Pär är också engagerad inom idrottsrörelsen, bland annat hjälper han
Cykelförbundet med marknadsföring.
Tidigare har Pär varit VD för Berghs School
of Communication, varit politiskt sakkunnig på
Utbildningsdepartementet, chef för affärsutveckling
för börsnoterade Sifo Group/Cision och ansvarig för
omvärldsanalys och strategi på Svenska Spel.
Pär har en bakgrund som cyklist med landslagsmeriter under åren 1988-1993.
Han är uppväxt i Hjo och har gått på Cykelgymnasiet i Skara.

Fredrik Belfrage

Journalist, under många år reporter inom radio
och TV.
Driver idag ett eget företag, Pratmakar’n och
arbetar som intervjuare, moderator, speaker och
producent inom film och TV.

Agneta ”Ninni” Lindgren

Styrelseledamot i GK Frivolten sedan 2004
(sekreterare sedan 2005) och tävlingsledare för
Internationella Frivolten Cup sedan 2006.
Är uppvuxen i Herrljunga kommun. Pendlar dagligen
till Borås där arbetet som inköpare finns.

Helen Henriksson

Blev medlem i Vårgårda CK för cirka tio år sedan och
är numera ledamot i styrelsen för föreningen som för
övrigt startades av de legendariska Fåglumbröderna
Pettersson.
Helen är en av många ansvariga för VCK:s årliga
internationella tävlingsarrangemang. Två världscuplopp för damer, lagtempo och linjelopp, Velofondo
Vårgårda och Vårgårda CK MTB-race sätter färg på
och driver upp pulsen i det lilla Västgötasamhället.
Hur är det möjligt att en landsortsförening kan
arrangera tävlingar av detta format? Om detta berättar Helen som tagit till sig
cykelsporten på allvar och själv börjat tävla på mountainbike och landsvägscykel.
När Helen inte är ideell ledare i VCK arbetar hon som arkitekt på Vårgårdahus.

Stig Bertilsson

Ordförande i IFK Vänersborg och en av de drivande
krafterna. Stig har varit IFK-ordförande sedan 2006.
Föreningen har under de här åren vuxit kraftigt, inte
minst beroende på omställningen från att ha bedrivit
sin verksamhet ute på Vänersborgs isstadion till
inomhus i Arena Vänersborg med alla dess möjligheter.
Föreningens omsättning har efter flytten in i arenan fördubblats. Nu förbereder IFK inte bara den
kommande elitseriesäsongen utan även bandy-VM
2013 som föreningen arrangerar i sin hemmaarena.

Dag Vidar Hanstad

Forskare och förste amanuensis i Sport Management vid Norges Idrottshögskola till vilken Dag Vidar
varit knuten sedan 2004. Idag leder han sektionen
för kultur och samhälle.
Dag Vidar har i sitt arbete forskat på stora idrottsarrangemang för att klarlägga vilka krav arrangören
måste leva upp till för ett långsiktigt och hållbart
samarbete med de ideellt arbetande.
Han har gjort 138 A-landskamper för det norska
handbollslandslaget samt haft tränaruppdrag på
elitnivå.

Johan von Essen

Teologie doktor och lektor vid Ersta Sköndal högskola i Stockholm, avdelningen för forskning om det
civila samhället.
Johans forskningsfält är ideellt arbete, med särskild inriktning mot människors upplevelser av sitt
engagemang. Han skrev sin doktorsavhandling om
det ideella arbetets betydelse och har medverkat
vid den senaste befolkningsundersökningen om det
ideella arbetet i Sverige.
Från höstterminen 2012 verkar Johan vid universitetet i Ghent i Belgien som en Marie Curie Fellow för att arbeta med en internationellt komparativ studie om ideellt arbete i hybridorganisationer.

Målgrupper
Konferensen vänder sig till dig som finns i kommunal/regional
beslutande ställning i kommun/regionstyrelse och nämnd med ansvar
för fritid och idrottsfrågor samt ansvariga och berörda tjänstemän.
Företrädare i roller som förtroendevalda/tjänstemän från idrottens
medlemsorganisationer.
Ansvariga för större arrangemang i regionen.
Företrädare för turistnäringen.

Kostnadsfritt!
Du deltager kostnadsfritt i denna konferens. Eventuellt återbud ska
vara oss tillhanda senast måndag den 24 september. Observera
att om du uteblir och inte lämnat återbud inom angiven tid debiteras
500 kr för att täcka våra merkostnader.

Anmälan
Görs via ett anmälningsformulär senast den 20 september på vår
hemsida www.rf.se/vastergotland.

Kontakt
Sören Karlström, sorkarswe@netscape.net, telefon: 010-476 41 18
eller Sture Gustafsson, sture@sisu.o.se, telefon: 010-476 41 02.
Ytterligare information finns på www.rf.se/vastergotland
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