
Årskonferensen	  2016	  
Vi	  samlades	  den	  1/9	  Pers	  lokaler	  vid	  Humlegården,	  Stockholm.	  Först	  minglade	  vi	  kring	  
en	  gemensam	  lunch,	  sedan	  satte	  vi	  oss	  tillrätta	  med	  vackra	  rosor	  i	  mitten	  av	  cirkeln.	  

Ann	  Nilsson	  Ahnstedt	  höll	  i	  uppföljningen	  av	  ”Almedalens	  goda	  samtal”.	  Det	  fanns	  en	  
längtan	  i	  luften	  att	  återses	  efter	  sommarens	  fortsatta	  succé	  med	  detta	  samtal	  på	  
mötesplatsen	  i	  Visbys	  innerstad.	  

Alla	  närvarande	  var	  överens	  om	  att	  många	  fler	  svenskar	  överraskats	  positivt	  av	  kraften	  i	  
de	  öppna	  samtalen	  med	  fokus	  på	  lyssnandet.	  Men	  att	  både	  vår	  årskonferens	  och	  våra	  
nära	  1	  100	  deltagare	  under	  Almedalsveckan	  var	  ”för”	  homogena”	  Dvs	  ”vit	  medelklass”,	  
så	  ser	  inte	  Sverige	  ut	  idag	  och	  vi	  har	  ju	  ambitionen	  att	  skapa	  ”Möten	  Sverige	  behöver”.	  

En	  del	  röster	  höjdes	  för	  att	  vi	  ska	  förtydliga	  vad	  vi	  menar	  med	  det	  goda	  samtalet.	  Att	  det	  
handlar	  som	  social	  hållbarhet	  och	  om	  att	  bidra	  till	  det	  goda	  samhället.	  Det	  lyssnande	  
samhället.	  

Flera	  var	  starkt	  kritiska	  till	  Almedalsveckan	  som	  sådan.	  För	  mycket	  av	  ett	  stort	  jippo	  
med	  färdiga	  tal	  skrivna	  av	  andra	  än	  talarna,	  lobbyister	  och	  media	  som	  söker	  sensation	  
mer	  än	  substans.	  Överallt	  sänds	  det	  budskap.	  

iS!	  framstår	  då	  som	  en	  ”gerillarörelse”	  genom	  sin	  kontrast	  att	  skapa	  lugn	  och	  ro	  för	  ett	  
lyssnande.	  Återupptäckten	  av	  denna	  kontrastverkan	  stärkte	  oss.	  

Vidare	  att	  vi	  inte	  ska	  nöja	  oss	  vid	  att	  stanna	  på	  vår	  skolgård.	  Utan	  ge	  oss	  ut	  i	  vimlet	  och	  
skapa	  e	  goda	  samtalen	  på	  gator	  och	  torg	  –	  kanske	  helst	  på	  Almedalens	  sköna	  gräs!	  

Vi	  pratade	  om	  iS!	  som	  ”rosorna	  i	  cirkelns	  mitt”.	  Årskonferensen	  satt	  i	  en	  cirkel	  och	  varje	  
person	  representerar	  en	  hemvist,	  en	  egen	  organisation	  där	  en	  tjänar	  pengar	  för	  sitt	  
uppehälle.	  Men	  i	  cirkelns	  mitt,	  i	  navet	  finns	  fenomenet	  Initiativ	  samutveckling	  som	  en	  
ideell	  rörelse	  för	  att	  förbättra	  samhällsklimatet.	  	  

Det	  gäller,	  för	  alla,	  att	  undvika	  att	  missbruka	  iS!	  för	  eget	  bruk	  och	  till	  sitt	  särintresse.	  Att	  
bidra	  till	  en	  balans	  där	  de	  goda	  samtalen	  som	  form	  ändå	  kan	  gynna	  dessa	  särintressen	  
så	  länge	  de	  ligger	  i	  linje	  med	  iS!	  demokratiska	  och	  hållbara	  värdegrund.	  

	  

Sammanfattande	  resultat	  av	  mötet:	  

•	  Idégruppen	  Almedalen	  2017”	  bildades.	  Sofia,	  Victoria,	  Thomas,	  Ann,	  Berit,	  Marina,	  
Helena,	  Mattias,	  Jonas	  och	  Per	  har	  anmält	  sitt	  intresse!	  Fler	  är	  välkomna,	  det	  är	  bara	  att	  
höra	  av	  sig!	  

•	  LiFT,	  det	  EU-‐finansierade	  samarbetet	  med	  kollegor	  i	  Luxembourg,	  Tyskland,	  Österrike,	  
Schweiz	  och	  Norge,	  gicks	  igenom.	  Karin,	  Ann	  och	  Per	  hade	  deltagit	  i	  Luxembourg,	  
Freiburg,	  inför	  och	  under	  Almedalsveckan	  i	  olika	  ”Collaboratories”	  för	  att	  förfina	  
metoden	  i	  linje	  med	  uppdraget	  för	  projektet.	  Sofia,	  Victoria	  och	  Klas	  har	  anmält	  intresse	  
att	  delta	  i	  LiFT-‐projektet.	  

	  



•	  iScafé!-‐verksamheten,	  som	  fortfarande	  sammanhålls	  av	  Martina	  Hammer,	  planerades	  
fortsätta	  i	  Nacka	  centrum	  och	  Österåker.	  Thomas	  håller	  både	  i	  ”iScafé!	  för	  män”	  
och	  ”iScafé!	  på	  jobbet”	  Det	  förstnämnda	  är	  ett	  initiativ	  från	  Österåkers	  församling	  där	  
oftast	  kvinnor	  deltar	  i	  arrangemangen.	  Därav	  det	  manliga	  fokuset.	  Dessutom	  
börjar	  ”iScafé!	  Klustret”	  i	  Stockholms	  city	  i	  samarbete	  med	  Stiftelsen	  Ekskäret..	  	  

•	  Årskonferensens	  avslutande	  punkt	  var	  att	  samtala	  kring	  en	  eventuell	  höstsatsning	  på	  
det	  goda	  samtalet.	  Syftet	  skulle	  vara	  att	  skapa	  ett	  större	  genomslag	  i	  samhället.	  Vårt	  
namn	  ”Initiativ	  samutveckling”	  är	  en	  god	  utmaning	  att	  samla	  flera	  individer	  och	  
verksamheter	  kring.	  

Frågan	  är	  vad	  syftet	  är	  för	  en	  sådan	  satsning,	  vad	  är	  utgångspunkten?	  Mötet	  föreslog	  att	  
vår	  utvärdering	  från	  ”Almedalens	  goda	  samtal”	  skulle	  vara	  det.	  

Vi	  pratade	  om	  att	  göra	  en	  turné	  utanför	  Stockholm,	  för	  att	  skapa	  större	  spridning.	  Inte	  
minst	  genom	  att	  inspirera	  fler	  till	  att	  bli	  ”dialogvärdar”	  och	  hålla	  samtalet	  levande	  på	  
många	  fler	  platser	  i	  landet.	  Att	  samarbeta	  med	  andra	  aktörer	  som	  också	  öka	  dialogen	  i	  
samhället.	  Att	  satsa	  på	  barn	  och	  ungdomar	  som	  tenderar	  att	  fara	  illa	  i	  vårt	  
välfärdssamhälle,	  är	  ett	  konkret	  och	  angeläget	  område	  att	  fokusera.	  

Vi	  pratade	  mycket	  kring	  att	  samarbeta	  med	  exempelvis	  ”Initiatives	  of	  Change”,	  som	  
bland	  annat	  med	  sitt	  långsiktiga	  arbete	  ”Hopp	  i	  Järva”	  redan	  verkar	  inom	  utanförskapets	  
stadsdelar.	  Där	  kunde	  vår	  samtalskonst	  kunna	  bidra	  i	  dialogen	  för	  att	  förbyta	  
hopplöshet	  till	  framtidstro	  och	  ett	  gryende	  engagemang	  för	  sig	  själv,	  sin	  familj	  och	  
stadsdel	  som	  en	  del	  av	  det	  framväxande	  Sverige.	  

Att	  på	  olika	  sätt	  verkar	  för	  att	  ”få	  uppdrag”	  av	  exempelvis	  en	  stadsdel	  –	  för	  att	  förbättra	  
samtalsklimatet	  där.	  Att	  de,	  som	  representerar	  konkreta	  ”särintressen”,	  söker	  medel	  för	  
att	  finansiera	  satsningar	  –	  och	  sedan	  samarbetar	  med	  nätverket	  iS!	  för	  att	  skapa	  effekten	  
i	  samhället.	  

Inga	  direkta	  beslut	  fattades.	  Låt	  oss	  se	  vad	  tillit	  och	  samutveckling	  kan	  åstadkomma!	  

Årskonferensen	  avslutades	  med	  en	  trevlig	  middag	  för	  de	  som	  ville	  förlänga	  umgänget	  
och	  året	  framåt	  ser	  onekligen	  ljust	  ut!	  

	  

	  


