
”Idéburna Nätverket ska bli sektorns språkrör 
till regionen. Samla krafterna hos de idéburna 
på regional nivå för att kunna föra strategiska 
samtal med regionen såväl i normala 
förhållanden som i kriser som flyktingvågen 
2014-16 eller pandemin 2020-21.”

VARFÖR GICK NI MED I 
IDÉBURNA NÄTVERKET?

Edvin Arnby-Machata, 
Rädda Barnen

”Vi gick med för att vara med och 
påverka förhållandet mellan offentlig 
och idéburen sektor på regional nivå. 
Informationsålderns nya förutsättningar 
gör att vi är i ett paradigmskifte kring 
hur vi ska organisera samhället, 
samhällskontrakten håller på att skrivas 
om. Idéburna Nätverket Kalmar län 
kan föra idéburen sektors talan i dessa 
processer regionalt.”

”Medlemskapet ger en större möjlighet 
till kontaktskapande med organisationer/
myndigheter som vi hittills inte har haft så 
enkelt att nå, och därmed kunna nätverka 
bättre för att ge ökad framgång i vårt 
arbete.” 

Dea Carlsson, 
Kalmar Läns Hembygdsförbund

Kontaktinformation till Idéburna Nätverket Kalmar län. 
e-post: edvin.arnby-machata@rb.se

Telefon: 07 33 55 35 36



ÖVERENSKOMMELSE MED 
REGION KALMAR
Styrelsen för Idéburna Nätverket har 
under 2021 slutfört en förhandling med 
politiker och tjänstepersoner från Region  
Kalmar län. På Regionfullmäktige den 17 
november 2021 beslutade Region Kalmar 
län att de vill ingå i en strategisk Överens-
kommelse med Idéburna Nätverket 
Kalmar län. Överenskommelsen lägger 
grunden för regelbundna forum mellan 
Regionpolitiker och representanter från 
idéburen sektor.

VAD ÄR ”IDÉBURNA 
NÄTVERKET KALMAR 
LÄN”?
Sen mars 2021 har Kalmar Län en 
paraplyförening för hela regionens 
idéburna föreningar. ”Idéburna Nätverket 
Kalmar Län” har redan tio regionala 
medlemsföreningar, som representerar 
ca 600 lokala föreningar och totalt ca 50 
000 personliga medlemskap. Idéburna 
Nätverkets mål är att bli ett naturligt 
nav och forum för sektorn i länet, och 
med en så god uppslutning redan 
är vi en bra bit på väg. Funderar din 
organisation också på att bli medlem, 
eller undrar ni kanske om ni redan är 
det genom ett medlemskap i en regional 
samlingsförening? Kontakta asa.
selander@coompanion.se!

IDÉBURNA NÄTVERKETS 
STYRELSE
Sittande styrelse valdes under 
föreningsstämman i april 2021, 
och inkluderar representanter från 
Idrottsförbundet, Hyresgästföreningen, 
Hembygdsrörelsen, Hela Sverige Ska Leva, 
Funktionsrätt, och Rädda Barnen. Kom i 
kontakt med styrelsen genom att mejla 
edvin.arnby-machata@rb.se!

FORUM MED 
REGIONPOLITIKER
I enlighet med överenskommelsen 
kommer Idéburna Nätverket och 
Regionen gemensamt sätta agendan för 
gemensamma forum som kommer att 
äga rum varje termin. Har din förening 
inspel till regionens verksamhet? Kontakta 
styrelsen (se föregående sida)!


