Årskonferens lördagen den 8 september 2018
Vi samlades för att dela vårens och sommarens äventyr med varandra. Det har varit
iScaféer! I Nacka, Söderköping och Stockholm. Vi har genomfört Samtalscaféer under
Järvaveckan och iScaféer under Almedalsveckan. LiFT, det femåriga EU-projektet
avslutades med Sommarskolan i Wien.
Vi förde dialogen, åt lunch och avslutade sedan Årskonferensen med ett beslut. Att i
fortsättningen kalla iScafé! för Samtalscafé. Och att bidra till att fler samtal förs i vårt
land mellan människor med olika åsikter.
Den lilla föreningen med den stora räckvidden bör höras och synas mer över hela landet.
Genom att initiera och organisera medborgardialoger möts människor som annars inte
skulle ha träffats och de får tillfälle att kommunicera med varandra!

Årskonferensen hade formen av ett visionärt möte. Hur kan samtalet och det
lyssnande samhället bli en balanserande faktor i dagens reaktionära populism?

Strategi
• Nå ut till de unga. Hitta nya arenor för att möta den yngre generationen och få ett
breddat deltagande och en återväxt
• Ansökan om medel för att utbilda nya dialogvärdar och träna mindfulness i skola och
andra organisationer i samhället inlämnad till Allmänna Arvsfonden
• Satsa på att ha många fler Samtalscaféer! i alla möjliga sammanhang och med nya
grupper
• Mobilisera fler eldsjälar till både Järva- och Almedalsveckan 2019.
• Bidra till stilla stund i Eric Ericssonhallen i höst och i vår
• Att sprida insikten att vi inte behöver gilla varandra för att kunna älska varandra!

Inbjudan till att samskapa: Färgen och de fyra fälten i loggan ovan och i loggan för

iScafé! är medvetna och har med vår historia att göra. Integral teori och Spiral Dynamics,
för den som vill utforska detta vidare!

Men kan någon/några prova att med denna inramning göra om loggan ”iScafé!” till
”Samtalscafé!” ?

Med varma hälsningar
Marina, Cheick, Berit, Per och Ann

