
 Förslag till upplägg av konferens i 
 samband med NNS årsmöte 2022 
 Här presenteras två olika upplägg för den konferens som planeras i samband med NNS 
 årsmöte 2022. Det första förslaget är en lunch till lunch träff, 2-3 juni, inklusive middag på 
 kvällen den 2 juni och det andra upplägget är en heldagsaktivitet den 3 juni. 

 När  2-3 juni alt 3 juni 
 Var  Arlanda 
 Hur  En två dagars konferens kopplat till själva årsmötet  alternativt en endagskonferens 

 kopplat till årsmötet 

 Mål och syfte 
 Målet är att ge alla medlemmar en chans att träffas fysiskt och därmed bidra till ett 
 värdeskapande årsmöte där beslut om ny organisation och serviceavgift är huvudpunkterna 
 och där vi får en chans att diskutera framtida värdegrund och arbetssätt. Ett omtag och 
 första steg i att återupprätta förtroende och möta de behov som medlemmarna uttryckt. 

 NNS ska vara en förening som skapar nytta för sina medlemmar och som uppfattas som en 
 viktig aktör i arbetet att utveckla svensk välfärd. 

 Upplägg 
 Idén att koppla en konferens, i någon form, till årsmötet handlar om behovet att förtydliga 
 nuvarande arbete i NNS och att bjuda in till bred dialog om föreningens framtida utveckling i 
 relation till medlemmarna och vår omvärld. 



 Uppdaterat förslag till årsmötesdag 3 juni  (skapat  14 mars) 

 Vi arbetar nu med att dagens program ska ta form och tänker oss följande upplägg: 

 9.00 - 10.00 
 Incheckning och fika 

 10.00 - 10.50 
 Välkomna 
 NNS idag och framåt (arbetsgruppen presenterar sitt förslag och vi får chans att reflektera 
 tillsammans) 

 10.50 - 11.00 
 Bensträckare 

 11.00 - 12.00 (om behov finns 12.30) 
 Årsmöte 

 12.00 - 13.30 
 Lunch och open space 
 NNS har idag en rad uppdrag, nätverk, verksamheter och arbetsgrupper igång och ett av 
 föreningens främsta mål och syften är att vara en mötesplats för samtal och 
 erfarenhetsutbyte. Under lunchen får vi också alla en chans att möta de olika 
 verksamheterna som är igång och om något förbund vill ta med sig och visa upp sin 
 verksamhet är det också varmt välkommet 

 13.30 - 14.30 
 Dialog om FINSAM 
 Vi arbetar just nu med en idé att bjuda in en rad intressanta gäster från våra parter, politiken 
 och övriga samhället för att möta oss i en nyfiken dialog om FINSAMs framtid 

 14.30 - 15.00 
 Fika och fortsatt open space 

 15.00 - 15.30 
 Avslutning 

 Detta är dock preliminärt och kan komma att ändras utifrån de svar som vi får från tilltänkta 
 gäster. Hör gärna av er till oss med förslag och önskemål till ert eget bidrag till open space. 



 Programförslag 1 - lunch till lunch 2-3 juni 

 Dag 1 
 Fokus för den första dagen är den egna organisationen och hur vi vill att den ska utvecklas 
 för att skapa värde och vara relevant. Vi får en presentation från arbetsgruppen/ 
 referensgruppen och vi får möta den verksamhet som redan är igång samt ett antal 
 spännande initiativ från medlemmarna. 

 Incheckning  Alla är välkomna från klockan 11 för incheckning 

 Lunch 

 13.00  Inledning 

 13.15  Arbetsgruppens förslag till nytt arbetssätt och organisering -  nya NNS 

 13.30  Gruppdiskussion om  nya NNS 
 Hur går tankarna kring förslaget och vad ser ni  som medlemmar att NNS 
 behöver göra för att skapa värde och vara relevant för medlemmarna och 
 omvärlden? 

 14.00  Återsamling och gemensam reflektion 

 14.30  Fika 

 15.00  Seminarier om pågående verksamhet och goda exempel från medlemmarna 
 Låt oss lyfta fram de olika projekt och uppdrag som är igång och visa på NNS 
 och dess medlemmars mångfald och nytta. 

 Exempel på seminarier skulle kunna vara JGL, Indikatorerna, BIP, Stoppa 
 våldet och MIA vidare, Samsip, Välfärdsguiden, Samordningskartan… 

 16.00  Paus 

 16.30  Årsmöte 

 19.00  Middag 



 Dag 2 
 Efter att ha fokuserat på vårt eget dag 1 vänder vi nu blickarna utåt. 

 8.30  Statisticon berättar om sitt nya uppdrag rörande behovsanalys 

 9.00  Magnus Karlsson och Stadsmissionen berättar om rapporten “de ohjälpta” och 

 9.30  Fika 

 10.00  Översyn av lagstiftningen 
 Vi får möta Nationella rådet, riksdagsledamöter och ISF som alla på olika sätt lyft 
 fram behovet av en modernisering av FINSAM. Var och en får chans att berätta som 
 sin syn på dagens och morgondagens FINSAM. 

 11.00  Nästa steg 
 Tillsammans med våra forskare från Välfärd i samverkan summerar vi och tar 
 avstamp till det nya NNS som från och med nu får växa fram. 



 Programförslag 2 - endagskonferens fredagen den 3 juni 

 9.00  Incheckning 

 9.30  Inledning 

 9.45  Arbetsgruppens förslag till nytt arbetssätt och organisering -  nya NNS 

 10.00  Fika och gruppdiskussion om  nya NNS 
 Hur går tankarna kring förslaget och vad ser ni som  medlemmar att NNS behöver 
 göra för att skapa värde och vara relevant för medlemmarna och omvärlden? 

 10.30  Återsamling och gemensam reflektion 

 10.45  Årsmöte 

 12.00  Lunch 

 13.00  Statisticon presenterar sitt arbete om behovsanalys 

 13.30  FINSAMs framtid 
 Dialog och om förslagen att genomföra en översyn av lagstiftningen 
 Vi får möta Nationella rådet, riksdagsledamöter och ISF som alla på olika sätt 
 lyft fram behovet av en modernisering av FINSAM. Var och en får chans att 
 berätta som sin syn på dagens och morgondagens FINSAM. 

 15.00  Avslut och nästa steg 
 Tillsammans med våra forskare från Välfärd i samverkan summerar vi och tar 
 avstamp till det nya NNS som från och med nu får växa fram. 


