
Årskonferensen	  2015	  
Vi	  samlades	  en	  augustidag	  hemma	  hos	  Marina	  Hammer	  på	  Hasseludden,	  Nacka.	  De	  flesta	  
kom	  med	  Vaxholmsbåt	  och	  det	  är	  ju	  ett	  trevligt	  sätt	  att	  färdas	  på	  tillsammans!	  

Själva	  konferensen	  leddes	  på	  ett	  fint	  sätt	  av	  Mattias	  Hildén	  och	  Anna	  Rosengren.	  
Sammanfattande	  resultat	  av	  mötet:	  

•	  Almedalsveckan	  hade	  genomförts	  med	  hela	  1	  052	  deltagare	  på	  våra	  40	  event.	  Temat	  
var	  ”Almedalens	  goda	  samtal”.	  Teater	  X	  fyllde	  tältet	  vid	  två	  föreställningar	  och	  en	  annan	  
höjdpunkt	  var	  ”Förorten	  brinner”	  med	  Fryshuset.	  14	  ungdomar	  från	  Malmö	  och	  
Stockholm	  berättade	  om	  hur	  det	  är	  att	  växa	  upp	  i	  utanförskap	  och	  sedan	  hade	  vi	  starka	  
dialoger,	  90	  personer,	  i	  tältet.	  Det	  hela	  avslutades	  befriande	  med	  dans	  ledd	  av	  Berit	  
Hague!	  

•	  LiFT,	  det	  EU-‐finansierade	  samarbetet	  med	  kollegor	  i	  Tyskland,	  Österrike,	  Schweiz	  och	  
Norge,	  hade	  avslutats	  den	  1	  juni.	  Utvärderingen	  visade	  att	  vi	  hade	  överträffat	  de	  ställda	  
kraven	  och	  levererat	  en	  riktigt	  bra	  verksamhet	  i	  samtliga	  länder.	  Sveriges	  bidrag	  
var	  ”Why	  School?”	  där	  frågan	  avsåg	  att	  finna	  skolans	  utvecklade	  roll	  i	  ett	  nytt	  samhälle.	  
Karin	  Finnson	  hade	  förtjänstfullt	  hållit	  i	  iS!	  del	  av	  detta	  projekt.	  

•	  Den	  1	  september	  2015	  skulle	  LiFT	  2	  starta.	  Nu	  ett	  treårigt	  projekt	  med	  än	  tydligare	  
målsättning	  att	  leverera	  ”Intellektuell	  output”	  i	  form	  av	  metodhandböcker	  och	  andra	  
beskrivningar	  för	  ”Leadership	  for	  Transition”.	  Samma	  länder	  deltar	  med	  ett	  
komplement	  av	  Luxembourg.	  Den	  gemensamma	  nämnaren	  är	  Ken	  Wilbers	  integrala	  
teori.	  Den	  sammanfattar	  komplexiteten	  i	  samhället	  och	  organisationerna.	  

Per	  Hörberg	  är	  iS!	  projektledare	  och	  Per	  frågade	  de	  samlade	  iSarna	  om	  någon	  ville	  vara	  
med.	  I	  frågan	  låg	  också	  att	  bidra	  till	  Almedalsveckan	  2016,	  då	  det	  skulle	  inrymma	  det	  
svenska	  bidraget	  i	  projektet	  –	  ett	  tema	  och	  organisationen	  av	  ”Collaboratory”	  i	  vårt	  tält	  i	  
Almedalen.	  Ann	  Nilsson	  Ahnstedt	  och	  Karin	  Persson	  Haas	  vill	  vara	  med!	  

•	  iScafé!-‐verksamheten,	  som	  sammanhålls	  av	  Martina	  Hammer,	  planerades	  fortsätta	  i	  
Dieselverkstaden,	  på	  biblioteken	  i	  Österåker,	  Orminge	  och	  Nacka	  centrum.	  Dessutom	  
skulle	  vi	  prova	  i	  Gustavsberg.	  iScafé!	  är	  alltjämt	  vår	  kärna	  –	  att	  tålmodigt	  visa	  och	  träna	  
förmågan	  att	  föra	  goda	  samtal	  mellan	  människor	  som	  inte	  känner	  varandra	  och	  som	  kan	  
hel	  helt	  olika	  synpunkter	  och	  perspektiv.	  

	  

Årskonferensen	  avslutades	  med	  en	  trevlig	  middag	  och	  hemfärd	  över	  vattnet	  mot	  
Stockholms	  innerstad.	  Tack	  Marina	  för	  ett	  fint	  värdskap!	  

	  

	  


