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Välkommen på invigningen av Klara södra
kyrkogata 1 och "Det nya civilsamhällets
roll i framtiden"!
På Klara södra kyrkogata 1 bor nu en mängd organisationer som
representerar civilsamhället/social ekonomi/idéburna företag och ideella
verksamheter. Under förmiddagen kommer du att få ta del av en spännande
politikerdebatt som diskuterar det nya civilsamhällets roll i samhället, utifrån
ideologi och idéer, inte kronor och ören.
Medverkande: Erika Josbrandt (kd), Fredrick Federley(c), Maria Ferm(mp), Hans
Wallmark (m), Fredrik Malm (fp), Christer Adelsbo (s) och Egon Frid (v).
Moderatorer: Nisha Besara (Dagens arena)och Barbro Hedvall (tidigare DN)

Komplett program den 14 oktober på Klara södra kyrkogata 1:
10:00-10:40 Idéburna organisationers framtid i Sverige och i Europa, Filip
Wijkström, docent, Handelshögskolan.
10:45-12:00 Politisk debatt om civilsamhällets roll i framtiden
12:00-12:45 Lättlunch och mingel samt prisutdelning till årets
ledarstipendiat Anna Iwarsson, generalsekreterare på Friskis&Svettis
13:00 Officiell invigning och stand up med Martin Soneby

14:00 och framåt - aktiviteter på varje våningsplan
Anmäl dig till: Henrik S-Karlsson, kommunikationsansvarig SFS, 070-855 21
39, henrik.karlsson@sfs.se
För information om huset och kontakt med verksamhetsledare i
organisationerna: Kicki Blom, kommunikationsansvarig KFO, 070-578 80 02
Alla organisationer i huset kommer att finnas på
plats!Arbetsgivaralliansen * Arbetsgivarföreningen KFO arbetsgivarorganisation för idéburna och kooperativa företag *
Brukarkooperativet JAG, Funkisbyrån * Coompanion - rådgivning för de som
vill starta eget tillsammans * Famna - non profit vård och social omsorg *
Sektor3 - tankesmedja för det civila samhället * Sensus studieförbund *
Skoopi - de sociala arbetskooperativens intresseorganisation * Svenska
kyrkan, Stockholms stift * Sveriges förenade studentkårer * Polisförbundet (fr
o m november)* Överenskommelsekansliet, som arbetar med uppföljningen
av Överenskommelsen mellan regeringen, idéburna organisationer inom det
sociala området samt Sveriges Kommuner och Landsting

Evenemanget anordnas i samarbete med fastighetsägaren Fabege.

Fremia företräder Drygt 5 400 engagerade arbetsgivare med 150 000
anställda i kooperativa och värderingsstyrda företag, idéburen välfärd och
civilsamhällets organisationer. Fremias medlemmar driver långsiktigt
hållbara och värdeskapande verksamheter som gror och utvecklas i Sverige.
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