
Invitasjon til dialogkonferanse

Møteplass for inkludering
Laurdag 24. oktober 2015
kl. 10.00–15.00
Storehagen Atrium, Førde

Velkomen til dialogkonferansen Møteplass i Førde 24. oktober. 
Dette er staden for å vere kreative. Vi set oss saman for å finne 
nye måtar å samarbeide på. Bli inspirert av komikar Shabana 
Rehman og representantar frå ulike organisasjonar i fylket. 

www.sfj.no



Skal løfte mangfaldet i fylket vårt
Konferansen skal vere ein møteplass for frivillige organisasjonar. Han skal 
gjere innvandrarorganisasjonar og -miljø og tradisjonelle norske 
organisasjonar synlege for kvarandre. Her skal vi bygge nettverk og inspirere 
kvarandre til samarbeid. Vi skal vere kreative saman, med blant anna 
idédugnad og speeddate. Saman kan vi finne nye måtar å samarbeide på. 

Målgruppa for konferansen er tillitsvalde, medlemmar, deltakarar og tilsette i 
innvandrarorganisasjonar og -miljø og tradisjonelle norske organisasjonar. I 
tillegg er konferansen open for enkeltpersonar med eit engasjement for 
temaet. Tilsette i kommunar, frivilligsentralar og andre kan også delta. Alle må 
bry seg for at det skal vere godt å bu i Sogn og Fjordane!
 
Bli med og løft mangfaldet i Sogn og Fjordane! 

Program
10.00  Registrering m/ kaffi
10.30 Velkommen v/ fylkesordførar i Sogn og Fjordane  
10.40  Frivillige organisasjonar som inkluderingsarena 

• Eva Marie Halvorsen, Førde Røde kors
• Jeikishan Jegathesan, Flora tamilske forening
• Massoma Jurmy, bloggar frå Førde

11.10  Speeddate: Møt menneske – nye moglegheiter  
12.00  Lunsj 
12.45 Kulturinnslag v/ Førde internasjonale kor
12.55  Historier om inkludering og samarbeid

• Marino Ask, Sogn og Fjordane Turlag
• Ingeborg Oppdøl Tysnes, kultursjef i Fjaler kommune
• Daniel ToaKwapong og Angie Toppan, United World College 

13.25  Hjertets migrasjon v/ Shabana Rehman  
14.10  Kafèdialog om rekruttering - pause 
14.40   Vegen vidare – korleis Sogn og Fjordane fylkeskommune skal arbeide  
 for å støtte frivilligheita og frivillige organisasjonar 
 v/ Ingebjørg Erikstad, fylkesdirektør for kultur
14.50  Førde internasjonale kor
15.00  Avslutning

 
Informasjon og påmelding
Påmelding innan 20. oktober 
https://sfj.pameldingssystem.no/moteplass-2015

Konferansen er gratis.
 
For meir informasjon:  
Jorunn Bakke Nydal  
91344734 
Jorunn.Bakke.Nydal@sfj.no

https://sfj.pameldingssystem.no/moteplass-2015

