VÄRLDSFORUM PÅ
TEMAT ÅLDRANDE
UTIFRÅN PERSPEKTIVEN
SAMHÄLLSBYGGNAD,
SERVICE, HÄLSA OCH
INNOVATION

Välkommen att bli VIP Partner i SeniorVärlden ideell förening verksamhetsåret 2022
SeniorVärlden ideell förening (”SeniorVärlden”) är en politiskt och religiöst obunden förening som har som ändamål att driva tvärsektoriella frågeställningar
på temat åldrandet utifrån perspektiven samhällsbyggnad, service, hälsa och innovation.
SeniorVärldens verksamhet har som syfte:
▪ att vara en plattform och ett forum för främjande av social hållbarhet, ökad gemenskap och minskad ensamhet i samhället
▪ att verka för ett gott samarbete mellan aktörer som verkar för föreningens ändamål både inom offentlig och privat regi
▪ att bevaka att föreningens ändamål beaktas i samhällsutveckling och stadsbyggnad
▪ att bilda opinion för föreningens ändamål, motverka stigmatiseringen av seniorboende och vidga marknaden för seniorbostäder
▪ att understödja forskning i frågor om seniorers boende, hälsa och livsmening
▪ att tjäna som remissorgan för stat, landsting och kommuner i frågor som faller inom föreningens ändamål
▪ att samarbeta med andra nationella och internationella organisationer för befrämjande av som sammanfaller med föreningen ändamål
eller gränsar till denna
▪ att främja ett kontinuerligt och ömsesidigt utbyte av erfarenheter mellan medlemmarna inbördes och mellan föreningen och besläktade
föreningar i Sverige och utlandet
▪ att tillvarata medlemmarnas intressen i förhållande till andra organisationer och organ
▪ att aktivt verka för ett tvärsektoriellt tänkande för att bidra till en helhetssyn på livet som senior
Om du eller din organisation önskar stödja vårt arbete är ni varmt välkomna att bli en del av SeniorVärlden genom partnerskap. I Appendix följer en
sammanställning av de medlemsnivåer som är aktuella för det kommande verksamhetsåret.
Tveka inte att höra av dig till oss om du har några frågor.
Varmt välkomna.
Börje Bjelke
Professor, Ordförande
0049 971 60 042
borje.bjelke@seniorvarlden.com

Petter Ahlström
PhD., Generalsekreterare
0046 730 40 43 46
petter.ahlstrom@seniorvarlden.com
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Appendix. Medlemskapsnivåer verksamhetsåret 2022
Guld
Tillfrågad att sitta med i Advisory board
Förtur att sitta med i styrelse
Möjlighet att delta i forskningsprojekt
Inbjudan till aktiv medverkan vid
SeniorVärldens samtliga arrangemang
under verksamhetsåret
Antal representanter som utan avgift
erbjuds medverka på möte anordnad av
föreningen med inträde
Möjlighet att anordna seminarium
tillsammans med SeniorVärldens nätverk
Exponering / reklamplats på scen
Exponering / reklamplats på scen vid
publika arrangemang
Exponering i nyhetsbrev samt på hemsida
Nyhetsbrev, Information och inbjudningar
Pris:

Silver

Brons

Anslutna organisationer*

x
x
x
x

4 per år

2 per år

4 per år

1 per år

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

100 000 SEK exkl. moms 50 000 SEK exkl. moms 25 000 SEK exkl. moms

Sök deltagarstipendium

*Med anslutna organisationer avses t.ex. icke kommersiella organisationer såsom en intresseförening, kommun, universitet eller högskola
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