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På andra sidan pandemin
-idéburen sektor i det nya Skåne
Välkommen till Överenskommelsen Skånes årliga 
regionala forum! 

Efter ett år av utmaningar, omställningar och nya kreativa 
idéer i coronapandemins spår, möts vi för att prata om 
framtiden. Vilket samhälle vill vi gemensamt bygga efter 
krisen? Hur har den idéburna sektorn förändrats under året 
som har gått? Hur ser det nya Skåne ut? 

Delta i en digital halvdagskonferens om idéburen-offentlig 
samverkan och bli inspirerad av framtidsspaningar, 
innovativa lösningar och en rundtur i Skånes idéburna sektor.

Tid: 28 maj 09.00- 12.00
Plats: Zoom 
(Länk skickas ut till anmälda 
deltagare)

Välkommen till 
Överenskommelsen Skånes 
årliga Regionala Forum

Nytt i programmet!
Kalle Lind, känd från både 
radio och tv, kommer på 
besök. 

https://simplesignup.se/events/180152


Program 
09.00

• Hej och välkomna

• Kalle Lind om kulturarbetets fröjd och förbannelse

• På kort besök i idéburna organisationer runt om i Skåne

• Två parallella seminarier

Pandemins påverkan på idrottsrörelsen i Skåne
I över ett år har pandemin satt käppar i hjulet för fysiska möten. Idrottsrörelsen fick snabbt stänga ner och 
ställa om. I detta seminarium kommer vi att prata om hur pandemin påverkat den skånska idrottsrörelsen 
och vad som kan krävas för en omstart och återstart. 

Pandemins inverkan på Skånes naturområden
Pandemin har bidragit till ett ökat intresse för Skånes naturmiljöer. Med detta ökar också belastningen på 
ofta känsliga naturtyper. Utöver det direkta slitaget krävs en mer utvecklad infrastruktur.
Friluftsfrämjandet delar sina erfarenheter från pandemin och tankar kring hur det ökade intresset för 
friluftsliv kan tillvaratas och säkras, med omsorg för naturen. Länsstyrelsen arbetar för att utveckla friluftslivet 
i länet och göra natur- och kulturmiljöer tillgängliga för alla.

10.15

• Paus

10.25 

• På kort besök i idéburna organisationer runt om i Skåne

• Hur har den idéburna sektorn i Skåne påverkats av pandemin?
NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne presenterar en ny rapport om pandemins konsekvenser för 
idéburen verksamhet i Skåne. 

• Två parallella seminarier

Kvinnojourrörelsen före, under och efter pandemin
I över 40 år har de ideella kvinnojourerna tagit samhällets ansvar som skyddsnät för kvinnor och barn. 
Modellen bygger på stöd, skydd, prevention och påverkansarbete. Nu står modellens överlevnad på spel 
till följd av samhällsförändringar både innan och under pandemin. Seminariet berör värdet av jourrörelsen 
och hur vi kan tillvarata de ideella krafternas särart och mervärde post-corona.

Folkbildningen före, under och efter pandemin
Pandemin har lämnat sina spår inom folkbildningen. Hur kan de tillsammans arbeta för att möta regionens 
mål och utmaningar? I ett samtal med representanter från folkhögskolor, studieförbund och Region Skåne 
lyfts pandemins konsekvenser och vilka möjligheter som finns för samverkan. 

• Samtal med regionens politiker
Överenskommelsens politiska företrädare i en diskussion om hur vi öppnar upp samhället igen 
efter pandemin och hur kan vi stärka förutsättningarna för idéburen och offentlig samverkan.

11.45

• Avslut
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