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Pressinbjudan: Konferensen Idrott och
mångfald sätter fokus på jämställdhet
Den nationella konferensen Idrott och mångfald syftar till att stärka
erfarenhetsutbytet mellan idrottsrörelsen och kommunerna samt att öka
kunskapen inom idrotts- och föreningslivet. Den 12-13 februari arrangeras
konferensen för sjätte gången, i år med temat jämställdhet.
Jämställdhet inom idrotten är en fråga om demokrati, resurser och intressen.
Flickor och pojkar, kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter
och skyldigheter på alla nivåer och inom alla områden. Jämställd idrott är en
förutsättning för framgångsrik idrottsutveckling. Under årets konferens

belyser vi och diskuterar olika perspektiv på jämställdhet inom
idrottsrörelsen, med Make Equal som programvärdar.
Bland föreläsarna finns Jenny Svender, fil.dr. i idrottspedagogik, idrotts- och
jämställdhetsansvarig på Riksidrottsförbundet; Julia Rönnbäck, lektor vid
Linnéuniversitetet; Shanga Aziz, ordförande Locker Room Talk; Björn
Adolfsson, idrottskonsulent, Värmlandsidrotten; Marianne Nilsson, strateg
jämställd regional tillväxt Region Värmland och Patric Hamsch, nyhetschef
och digital chef på SVT Sport. Under konferensen lyfts också exempel på
framgångsrikt arbete inom kommunerna och idrottsrörelsen fram.
Intresset för konferensen är stort, med deltagare från kommuner,
frivilligorganisationer och idrottsföreningar i hela Sverige.
Konferensen arrangeras av Karlstads kommun, Karlstads universitet,
Värmlandsidrotten, Sveriges Kommuner och Landsting, Riksidrottsförbundet
och Region Värmland.
Välkommen
Medier hälsas välkomna att delta i hela eller delar av konferensen. Meddela
gärna när du kommer, så bjuder vi på fika under dagarna.
Tid: 11.30–18.00 tisdag den 12 februari och 8.30–13.15 onsdag den 13
februari.
Plats: Hotell Gustaf Fröding.

Program
Tisdag 12 februari klockan 11.30–18.00
•
•

•

•
•
•

11.30 Registrering och lunch
13.00 Inledning med Kristina Wicksell och Kim Hof från Make
Equal och representanter från Karlstads kommun, Karlstads
universitet och Värmlandsidrotten.
13.15 Jämställdhet för en framgångsrik idrott i Sverige, Jenny
Svender, fil.dr. i idrottspedagogik, idrotts- och
jämställdhetsansvarig, Riksidrottsförbundet.
14.00 Samtal/frågeställningar utifrån Jennys föreläsning med
Make Equal.
14.20 Fika och mingel bland utställarna.
14.50 Det är väl typiskt tjejer (forskning basket och tjejer,

•
•
•
•
•

omklädningsrum), Julia Rönnbäck, lektor vid Linnéuniversitetet.
15.40 Locker Room Talk, Shanga Aziz, ordförande Locker Room
Talk.
16.45 Frukt- och rörelsepaus.
17.00 Workshop med Make Equal.
17.45 Summering.
18.00 Slut för dagens konferens.

Onsdag 13 februari klockan 08.30–13.15
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

08.30 Inledning.
08.35 Schyst Idrott, Björn Adolfsson, Värmlandsidrotten och
Marianne Nilsson, Region Värmland.
09.20 Goda exempel på jämställdhet inom idrotten, från snack
till verkstad, Annica Lundström, breddidrottschef, Svenska
Golfförbundet.
09.50 Fika och mingel bland utställarna.
10.20 Strategiskt jämställdhetsarbete, Patric Hamsch, nyhetschef
och digital chef på SVT Sport.
10.50 Möjligheter till jämställd idrott, Jens Kansell och Charlotte
Holmsten, fritidssamordnare på Gävle kommun med Nils-Olof
Zetherin, expert fritid och idrott SKL.
11.20 Heta stolen - panelsamtal, Make Equal leder samtal med
föreläsare.
11.50 Frukt- och rörelsepaus.
12.00 Inspirationsföreläsning med Shahrzad Kiavash: ”Jag hade
två val. Och jag valde att leva”.
13.00 Summering av konferensen.
13.15 Lunch.
Make Equal bjuder också in till killunch direkt efter, cirka 13.30
på Hotell Gustaf Fröding, Karlstad.

För mer information kontakta:

Valerija Varga, kommunikationsstrateg kultur- och fritidsförvaltningen,
Karlstads kommun
054-540 24 23
valerija.varga@karlstad.se
Monika Wikström, administratör, Värmlands Idrottsförbund
010-476 47 76

monika.wikstrom@varmland.rf.se

