
Motesplats.
Ideella's

17.11.12

MIP och MISO bjuder in till:Anmälan till Malmö Ideella’s Mötesplats 2012.
Namn: ___________________________________________________
Förening: _________________________________________________
E-post / Telefon: ____________________________________________

Anmälan till workshopen: “Do it yourself - Metoder för demokratiskt ledarskap”.
Watch it delar med sig av sina erfarenheter och metoder. Workshopen är främst 
riktad till dig som är under 25 år eller arbetar med unga. Begränsat antal platser.

Jag vill gå och är under 25 år

Jag vill komma och arbetar med unga under 25 år

Skicka anmälan till: MIP/MISO, Grönegatan 11 a, 211 27 Malmö 
eller maila informationen till linda.attin@miso.se. Du kan även anmäla dig 
på www.miso.se. Klicka här för att komma till anmälningen.

Gratis deltagande!



13:30  Välkomsthälsning  av MIPs och MISOs ordförande.
13:40   Underhållning och Inspiration.
14.00 - 14:30 Vad vill din förening ta upp med politiken? 
  – Speeddejta en politiker.

14:30 - 17.00 “Do it yourself - Metoder för demokratiskt ledarskap” .
  Watch it delar med sig av sina erfarenheter och metoder. 
  Anmälan krävs.

15.00 -17.00 Idrottsmuseets vänner håller öppet hus.

Scouternas lägergårdar/kursgård
Win-Win Malmö
Idrottsmuseet visar utställningen idrott och leksaker. 
Leksaker med idrottsanknytning från förr och nu.                          
Vid intresse kan visningar av arkivet  anordnas.

Formo 
Frivilligcentra Malmö 
frivillig.se 
Hemmavinsten Malmö
TV Malmö
Malmö mot Diskriminering 
Fritidsförvaltningen - Föreningsavdelningen
Speedledger informerar om e-bokföring

Program:

Utstallare:
Lördagen den 17 november kl. 13.00 - 17.00.

BALTISKA HALLEN
Eric Perssons väg, 217 62 Malmö.

Du erbjuds inspiration, underhållning, utställare, 
workshops och nya kontakter.

Denna ledardag är något som er förening och era ideella krafter inte 

vill missa. Det är en dag för inspiration, glädje, möten, kunskap och 

erfarenhetsutbyte men också för att gemensamt synliggöra och upp- 

märksamma allt engagemang i Malmö. 

MIP och MISO välkomnar alla engagerade 
krafter inom föreningslivet i Malmö, 
ung som gammal, ideella ledare, 
fotbollsmammor, foreningsstyrelser 
eller anstallda – alla är välkomna.

Programmet växer hela tiden. 
Håll dig uppdaterad på www.mip.org.se och www.miso.se.

http://www.mip.org.se
http://www.miso.se

