
Deltag i et højaktuelt seminar, som viser vejen til 
den stærke forening:

1 Udnyt digitaliseringen - med måde

2 Få unge med i foreningsarbejdet

3 Giv mere værdi til medlemmerne

Tilmeld dig på www.staberg-rm.dk/grib-chancen

GRIB CHANCEN



1 · Udnyt digitaliseringen - med måde

Hvordan udnytter vi digitaliseringens muligheder 
uden at gå på kompromis med medlemmernes 
nære relationer og en god sammenhængskraft i 
organisationen?

Vi stiller spørgsmålet til forbundssekretær Villy 
Dyhr, HK og forsker Anja Reinwald, AAU. HK er 
en frontløber i digitaliseringen og Anja Reinwald 
belyser, hvordan det digitale og det fysiske bedst 
kombineres.

GRIB CHANCEN 
Torsdag den 6. september 2018 kl. 14-17.  
Læs mere og tilmeld dig her  
www.staberg-rm.dk/grib-chancen.

http://www.staberg-rm.dk/grib-chancen


2 · Få unge med i foreningsarbejdet

Tomme pladser ved repræsentantskabsmødet, 
intet kampvalg, bestyrelsesmedlemmer må tage 
endnu en tørn - generationsskiftet udebliver.

Skal vi lukke øjnene og vente på, at det går over? 
Eller kan vi gøre noget – hvad?

Vi stiller spørgsmålet til næstformand Charlotte 
Bach Thomassen, DGI og til direktør Klaus 
Bondam, Cyklistforbundet. To organisationer, 
som ihærdigt afprøver nye måder at motivere 
alle medlemmer til at tage del i ledelsen af 
foreningen, lokalt og centralt.

GRIB CHANCEN 
Onsdag den 10. oktober 2018 kl. 8-11.  
Læs mere og tilmeld dig her  
www.staberg-rm.dk/grib-chancen.



3 · Giv mere værdi til medlemmerne

Er det billige forsikringer, rabatordninger, 
fællesskab eller det politiske arbejde, som giver 
mest værdi til medlemmerne for kontingentet? 

Vi stiller spørgsmålet til adm. direktør Thomas 
Møller Thomsen, FDM og ekstern lektor Per 
Østergaard Jacobsen, CBS.  Begge har en klar 
holdning til, hvad der virkelig giver medlemmerne 
værdi for kontigentet og skaber loyalitet.
 

GRIB CHANCEN 
Tirsdag den 6. november 2018 kl. 14-17.  
Læs mere og tilmeld dig her  
www.staberg-rm.dk/grib-chancen.



At bevare foreningens relevans er foreningers 
største udfordring i dag. Det viser en rundspørge 
i 2017. 

Derfor GRIB CHANCEN. Hør hvordan foreninger 
vender udfordringer til muligheder, og 
hvad forskningen viser. En mulighed for at 
blive klogere og inspireret af det, de andre 
organisationer gør. 

Tre rappe seminarer i efteråret 2018 med 
fokus foreningers relevans for medlemmer og 
samfund.

Deltag på egen hånd eller sammen med din 
ledergruppe og/eller bestyrelse. 

Deltagergebyr pr. seminar: 
2.095 – 2.895 kr. eks. moms.

GRIB CHANCEN – hvorfor deltage?



Seminarerne afholdes i konferencelokalerne 
Kosmopol og Valencia og faciliteres af

Helle Staberg 
STABERG relations

GRIB CHANCEN – deltag i et seminar
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