Genom kris in i möjligheter
Mötesplats Medskapande 8/4 2020
Malmöandan i samarbete med Forward Malmö, Malmö Ideella, Sensus, Rädda Barnen, med flera
EXTRA: Malmöandan bjuder in till en ny dialog som du kan delta igenom att anmäla dig här:
ANMÄLAN 14/4 kl. 10-12.
Nu när det är svårt att mötas så prövar vi nya vägar för att upprätthålla vår samverkansförmåga inom
civilsamhället. Malmöandan som är plattformen för samverkan mellan Malmö stad och idéburen
sektor bjöd in till ett online-möte för att diskutera hur vi agerar och reagerar under den kris som
råder i samhället. Tom Roodro och Ivar Scotte presenterade Malmöandans syfte och beskrev
visionen som finns om mer samverkan för ett mer jämlikt och demokratiskt Malmö.
Mötet leddes av David Ershammar, Omtänk och Elin Turesson Rädda Barnen. Det kan
rekommenderas att ha erfarna mötesledare när man har online-möten. Totalt har nu 50 personer
anmält sig till de bägge dagar, 8/4 och 14/4, som vi ordnar, men av erfarenhet vet vi att det alltid
trillar bort några. Det är helt lagom att vara ca 20-30 personer.

Vi samlade till det första mötet 18 personer, med en
blandning av föreningar, små och stora,
tjänstepersoner från kommunen och personer från
universitetet. Många hade träffats tidigare, men för
en hel del var detta första gången i detta
sammanhang. Trots att tekniken för möten online
funnits länge, har det väl aldrig fått ett så stort
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genombrott som just nu. Det är positivt, men ger
också en hel del att fundera på. Hur ser egentligen tillgängligheten till tekniken ut? Har alla tillgång
till dator, programvara, kunskap för att hantera det hela. Exempel gavs från biblioteken där alla
datorer numera är upptagna, allmänna fysiska rum är viktiga även i en digital värld.
Många föreningar behöver ha möten dels för att de
bedriver möten som del av verksamheten, dels för
att upprätthålla demokratiska principer. Hur gör
man ett årsmöte digitalt? Ett bra tips gavs på flera
studieförbund som har kurser och teknik, där KC
kompetenscenter på Nobelvägen 21, erbjuder
komplett lösning för att hålla möten digitalt, och där
många andra just nu har seminarier på temat.

Efter en del utbyten av erfarenheter och idéer
mellan personerna så delades deltagarna upp i fyra
grupper. Mycket handlade om att hitta lösningar på
hur vi kan samverka, både nu och framåt, och att vi behöver utveckla vårt digitala arbetssätt.

Troika – konsulting
Efter en lite paus så arbetades det tre och tre, i något som kallas för ”konsultation”, eller ”trojka”.
Var och en tar upp en utmaning som den har, och de andra två lyssnar för att sedan diskutera
lösningar kring utmaningen. Medan de två diskuterar sitter personen med utmaningen tyst och

bortvänd från kameran. Därefter reflekterar personen med utmaningen kring de två ”konsulternas”
råd och rekommendationer. Väldigt effektivt och kreativt sätt att tänka utanför ramarna.
Det var många som uttryckte en uppskattning för den här typen av möten. Att kunna lyssna och
delta i andras problem och utmaningar, men också samtidigt få nya idéer på lösningar. En av
deltagarna uttryckte det hela som: ”Det här med tillsammans har blivit större nu”. Och ja digitala
möten är viktiga, så viktiga att det borde utvecklas fler sådana möten. En aspekt av det digitala är
att det ibland blir väldigt tekniskt. Kanske ska man ibland bara ha
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medlemsmöten med fika och bullar, och så kan man precis som
vanligt prata om allt mellan himmel och jord, innan man går över i
det formella.
Elin Turesson avslutade mötet och uppmuntrade alla att fortsätta
träffas och samverka. Mötesledarna tackades för ett gott arbete,
och deltagarna vinkade av varandra.
Som tur är så kommer det redan den 14:e april ett nytt möte.
Malmöandan bjuder in till en ny dialog som du kan delta igenom att anmäla dig här: ANMÄLAN 14/4
kl. 10-12.
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