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samforum

Samverkanskonferens mellan civilsamhället & offentlig sektor i Norrbotten.
Den 19 maj 2021. Anmäl er till konferensen via länkknappen.
TILL ANMÄLAN

TILLSAMMANS FORMAR
VI NORRBOTTEN!
Nu påbörjar vi genomförandet av överenskommelsen mellan civilsamhället på
regional nivå, Region Norrbotten och Länsstyrelsen Norrbotten. Engagemanget
som finns i det civila samhället är viktigt både för enskilda norrbottningar, olika
grupper och för hela samhällsekonomin. Ett starkt civilsamhälle i Norrbotten
bidrar till att skapa innovativa lösningar för våra samhällsutmaningar, möjliggöra
hållbar tillväxt och utveckla ett rikt kultur- och fritidsliv.
För att vi ska lyckas med detta tillsammans måste samarbetet mellan
civilsamhället och den offentliga sektorn utvecklas. Det är bakgrunden till att
SÖK-projektet genomfördes och att en överenskommelse om samverkan på
regional nivå nu är framtagen.
Varmt välkommen till mötesplatsen Samforum där vi tar avstamp i
överenskommelsen och kikar på hur det fortsatta arbetet kan fortsätta.
Konferensen vänder sig till förtroendevalda och anställda inom civilsamhället på
regional nivå, tjänstepersoner och beslutsfattare inom Region Norrbotten och
länsstyrelsen. Visst är du och din organisation med?
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Var: Konferensen genomförs helt digitalt.
Länk till sändningen skickas ut till anmälda ett par dagar innan.

OM SAMFORMA – Vårt huvuduppdrag är att främja den idéburna sektorn i Norr- och Västerbotten genom att huvudsakligen
arbeta med påverkansarbete, kunskapsspridning, kunskapsutveckling och omvärldsbevakning. Vi är en religiöst och partipolitiskt
obunden förening och samlar i huvudsak regionala idéburna organisationer i Norr- och Västerbotten.

MODERATOR

Lena Callne
Som en del av konferensen kommer
överenskommelsen om samverkan att skrivas under live
av parterna: Länsstyrelsen i Norrbottens län, Region
Norrbotten och Samforma.
• Lotta Finstorp, landshövding
• Linda Frohm (M), regionråd
• Ylva Löwenborg, ordförande i Samforma

ANSLUT DIN ORGANISATION TILL
ÖVERENSKOMMELSEN OM SAMVERKAN
Ni som är en regionalt verksam civilsamhällesorganisation kan ansökan om anslutning.
Mer info hittar du via länken: KLICKA HÄR

