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KompetensCenter Idéburna Malmö - Mer än nu 
Året går mot sitt slut och vi ligger redan i startgroparna inför våren 2017. 
Nedan finns en förhandsvisning på några programpunkter. Reservera dagen redan 
nu! Vi kommer att lägga in dessa och många fler efter hand i kalendern på 
hemsidan med mer information och anmälningslänkar. Välkomna! 

 

Vardagsmenyn 

27 januari 

09.00-10.45 Ola Möller - Politiker: Att höras, synas och påverka i politiken 

13.00-14.00 Eva Hartman: Sociala innovationer/Socialt entreprenörskap Basic del 1 

3 februari 

09.00-10.45 Marco Zamorano-Tóth, Winnet: Jämställhetsverkstaden    

11.00-12.00 Sanne Mårtensson, Sparbanksstiftelsen Skåne: Aktuell information om att söka 
medel 

13.00-14.00 Csaba Bene Perlenberg - Journalist: Alla är publicister men ingen vill vara ansvarig 
utgivare 

10 februari 

13.00-14.00 Eva Hartman: Sociala innovationer/Socialt entreprenörskap Basic del 2 

16 februari 

09.00-10.45 Andreas Konstantines, Näringslivskontoret Malmö stad: Vad ska man tänka på i 
samband med finansiering av goda projektidéer inom idéburna sektorn 

28 februari 

09.00-12.00 Daniel Andersson, Skåneidrotten: Processledarutbildning 1 

13.00-14.00 Jonas Alwall, Malmö högskola: Omvärldsanalys 

16 mars 

09.00-12.00 Daniel Andersson, Skåneidrotten: Processledarutbildning 2 

5 april 

09.00-10.45 Jonas Alwall, Malmö högskola: Workshop omvärldsanalys 

 

 

http://www.kcmalmo.se/


 
 

 
 
 

 

www.kcmalmo.se           KompetensCenter Idéburna Malmö - ett projekt som medfinansieras av  

 Förhandstitt våren 2017 

  
Ideella mötet 

1 februari 
18.00-20.00 Jonas Alwall, Malmö högskola: Omvärldsanalys 

1 mars 

18.00-20.00 Ulla-Britt Svensson: Föreningen är självstyrande, självständig och oberoende från 
offentlig verksamhet – allt samarbete kan påverka och vara ett hot mot identiteten 

10 maj 

18.00-20.00 Ulla-Britt Svensson: Föreningen delar inte ut vinst till någon ägare, överskott 
används i verksamheten – ideella organisationer kan ha andra normer och 
värderingar än de som råder i samhället 

 

Open center 

26 april 

09.00-16.00 Techsoup – Google för ideella organisationer 

 

 
 
Kalendern 

Titta gärna i vår kalender på hemsidan: http://kcmalmo.se/events/ 
 

Ny sluten Facebookgrupp – KCMalmös kontor 
Du som är deltagare i våra aktiviteter är välkommen att gå med i vår slutna Facebookgrupp. Här 
kommer vi att synliggöra när och var olika aktiviteter sker, förmedla information direkt kopplade 
till verksamheten, svara på frågor, ge utrymme för diskussioner och annat som gruppens 
medlemmar själva vill lyfta samt mycket mera. 
 
När Du är inloggad på ditt Facebook-konto söker du efter KCMalmös kontor. När du finner 
gruppen väljer du att ansöka om medlemskap. Kort därefter kommer administratören att 
godkänna ansökan och du får tillgång till gruppen. 

 
För frågor och funderingar kontakta 

Mariam Ismail Daoud, projektsamordnare 
0723-09 81 11, mariam.ismail.daoud@kcmalmo.se 
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