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Invitation til Visionsseminar 2015

Kære IUG medlem, 

Med ’Initiativ til organisationsudvikling 2015’ tog IUG i slutningen 

af 2014 hul på en større organisationsmæssig udviklingsproces, som 

har til formål at bygge videre på IUG’s eksisterende fundament og 

samtidig sætte nye mål for fremtiden. 

Efter en veloverstået indledende fase med bidrag fra engagerede 

medlemmer og projektgrupper, er tiden nu kommet til at tage de
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Tid: lørdag d. 21. februar kl. 10:00 – 15:00 

Sted: Sankt Annæ Plads 16, 4. sal, 1250 København K 

Tilmelding: http://goo.gl/forms/On6q0pYAjZ

Sidste frist for tilmelding er mandag d.16. februar

NB! I tilfælde af lokaleflytning, grundet mange tilmeldinger, adviseres deltagerne senest tre dage før arrangementsafvikling. 

næste skridt i IUG’s strategi- og organisationsudvikling. 

Vi vil på den baggrund gerne invitere dig til et visionsseminar, 

lørdag d. 21. februar 2015 kl. 10:00 – 15:00, som har til 

formål at konkretisere organisationens strategi og fokusområder 

for perioden 2015 – 2020.

Visionsseminaret vil blive faciliteret af Lotte Asp Mikkelsen og 

Johannes Nordentoft, begge rådgivere i CISU (Civilsamfund i 

Udvikling). 

http://goo.gl/forms/On6q0pYAjZ


Nedenfor kan du kort læse om visionsseminarets hovedpunkter. I ugen op til visionsseminaret vil IUG’s bestyrelse udsende et oplæg til seminarets 

firepunktsplan, så du vil være i stand til at debattere på et sagligt grundlag, og tillige bidrage med dine egne ideer til, hvordan IUG skal se ud i 

fremtiden. 

Visionsseminaret for strategi og fokusområder 2015 – 2020 

Indhold for visionsseminarets strategiarbejde: 

• Vision/Mission 

• Værdigrundlag 

• Indsatsområder 

• Organisatoriske fokusområder 
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Hvorfor skal vi have en strategi for IUG? 

At have visioner og missioner er ikke nok, når vi skal gøre teori 

til praksis. Derfor går vi nu i dybden med det formål at se på 

vores værdigrundlag og indsatsområder, og ikke mindst 

hvorledes vores organisation er i stand til at understøtte disse 

(Se figur 1). 

Jeres indsats og arbejde vil danne grundlag for bestyrelsens 

præsentation af en fremtidig IUG strategi 2015 – 2020 ved 

Generalforsamlingen i april, 2015. 

Vores fremtidige handlinger og aktiviteter skal sættes i rammer 

og udmøntes i en klar strategi, så vi har klare pejlepunkter og 

opnår de ønskede mål, som vi sætter os. 

Vel mødt til IUG’s Visionsseminar 2015!

Figur 1


