Stiftelsen för rättsinformation

Inbjudan Workshop onsdagen den 18 april 2018
Plats: Danowsky & Partners, Regeringsgatan 20

Workshop 2018- Med stiftelsen in i framtiden
Stiftelsen har nu funnits i 30 år. Den har varit ett viktigt nav. Här har akademin, myndigheter,
organisationer och näringsliv haft en mötesplats. Många viktiga konferenser och workshops
har hållits med ämnen som i var tid har varit i framkant.
Med årets workshop bygger vi vidare på de idéer som workshopen 2017 mynnade ut i och
pratar i huvudsak kring följande tre ämnen: Innehåll på våra möten, Andra arbetsformer och
Synlighet och nätverkande
Innehåll på våra möten- Nya inslag på agendan, föredrag, ”brain-storming”
Man lyfte 2017 idén om att ha korta föredrag som inspel på ordinarie möten med ett på
förhand utvalt ämne att sedan ha diskussion kring efter föredraget. En annan idé var
sessioner med ”brain-storming” kring ämnen som sedan kan bli grund för forskningsprojekt
och utredningsinitiativ. Finns andra idéer om inslag på våra möten?
Andra arbetsformer- Remisser
Det nätverk som stiftelsen utgör skulle även kunna nyttjas för att på ett informellt sätt
diskutera pågående remisser. Inte i syfte att komma fram till gemensamma ståndpunkter
men för att underlätta och höja kvaliteten på ett arbete som ofta sker under tidsbrist med
begränsade resurser
Synlighet och nätverkande- informationsspridning, samarbeten med andra organisationer,
nya medlemmar och stipendium
Hur kan vi göra Stiftelsen mer synlig? Hemsida, nyhetsbrev, pressmeddelanden. Finns andra
idéer?
Stiftelsen bör inventera och söka samarbete med andra liknande nätverk, för att dra nytta av
varandras kontaktytor, kunskaper och erfarenheter. Finns idéer och förslag på sådana
organisationer?
I och med att vi blir mer synliga väcks intresse för potentiella nya medlemmar. Hur ställer vi
oss till utvidgande av stiftelsen i antal medlemsorganisationer?
Stiftelsen kan inrätta ett stipendium för goda examensarbeten på universitet och högskolor, på
liknande sätt som Föreningen för IT och Juridik m.fl. sammanslutningar tagit initiativ till och
etablerat.
Vi hoppas på mycket god uppslutning till detta möte och att både ordinarie ledamöter och
suppleanter kommer. Om någon känner för att ta med ytterligare någon från sin verksamhet
går det utmärkt. Anmälan genom https://forms.im.uu.se:443/form/4c10b2bf-757b-4afb-a11a-0ac97f65b9a6
Välkomna!
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