Medlemsvillkor för YSP:s medlemmar
Syftet med YSP är att stötta personer som i sin yrkesroll driver hållbarhetsagendan framåt
samt att bryta silos mellan olika sektorer och branscher genom utökade nätverk. Vi tror att
det bidrar till att snabbare ställa om till en hållbar utveckling i näringslivet och civilsamhället.
YSP är en medlemsdriven organisation vars kärna består är det utbytet som sker i
medlemsdrivna dialoger och initiativ. För att uppnå organisationens syfte driver YSP i
huvudsak fyra aktiviteter.
YSP:s fyra huvudaktiviteter
1) Facebookgruppen.
Kärnan i YSP är vår Facebook grupp där medlemmar fritt kan diskutera frågor, dela kunskap
och ge tips till varandra. Här håller vi god ton mot varandra och avstår från sådant som kan
uppfattas som reklam för sin egna verksamhet. Dela gärna sådan som du själv skulle
uppskatta att andra medlemmar delar och som bidrar på ett positivt sätt till nätverket.
Styrelsen uppmuntrar medlemmar till att be om hjälp, dela och tipsa om intressanta event,
artiklar eller andra möjligheter. Dock förbehåller sig styrelsen rätten att ta bort inlägg om
dessa inte passar i gruppens tema eller blir för mycket marknadsföring. Om denna typ av
händelse inträffar meddelas involverade personer.
2) Kunskapsdelande och kompetenshöjande event
YSP:s medlemmar bjuder löpande in varandra till kunskaps- och kompetenshöjande event
för att vi hela tiden ska kunna driva hållbarhetsagendan framgångsrikt. Här är det
medlemmarna som är drivande och anordnar event med hjälp av styrelsen. Eventen äger
rum på medlemmens företag/organisation och ska ha ett tydligt tema kopplat till hållbarhet.
Om man som medlem vill bidra till organisationens fina utbyte och skapa ett officiellt
YSP-event så har vi följande riktlinjer.
● För att skapa ett YSP-event, skriv till en styrelseledamot med en kort beskrivning och
förslag på dag och tid. När styrelsen sett till att detta inte krockar med andra
YSP-event så godkänner styrelsen detta, och det kan läggas upp och postas med
YSP:s logga. Avsändaren blir då du och YSP tillsammans. Styrelsen hjälper också till
att uppdatera hemsidan om att eventet ska äga rum.
3) Medlemsträffar
Under våra medlemsträffar (AW:s, mingel, fika, frukost etc) ges medlemmar möjlighet att
under avslappnade former träffa verksamma från olika typer av organisationer och
branscher med olika kompetenser och intressen kopplat till hållbarhet. Här bryts de för
hållbarhetsutvecklingen så skadliga ”silosarna” och broar kan byggas som möjliggör
förändring på riktigt.
Om man som medlem vill bidra till organisationens nätverkande så har vi följande riktlinjer.
● Du som medlem kan skapa ett eget event och bjuda in medlemmar genom att göra
ett inlägg i FB-gruppen. Det behöver inte finnas något ytterligare syfte än att bara ge

●

medlemmar möjlighet att träffas. I nuläget kan denna typ av medlemsträffar likställas
med tipsevent (se punkt ett om Facebookgruppen).
Då organisationen är under uppbyggnad och fysiska möten är en viktig del av
nätverkets sammanhållning finns ansvariga för att säkerställa att medlemsträffar sker
löpande i Stockholm, Göteborg och Malmö. (Dessa personer är för närvarande under
rekrytering.)

4) Årlig konferens
En gång om året samlar vi medlemmarna på en konferens där vi kan fördjupa oss i frågor
och strategier framåt. Styrelsen är ansvarig för att denna årliga sammankomst blir av. I
samband med bokning av den årliga konferensen utses en arbetsgrupp som ansvarar för
innehåll och praktiska detaljer.

Vi hoppas att du kommer ha mycket nytta av detta nätverk och att vi ses på någon träff
snart!
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