Om Reglabs kommande årskonferenser
När Reglab grundades var ett av uppdragen att skapa en årlig mötesplats för landets regionala
utvecklare. Det resulterade i Reglabs Årskonferens som nästa år firar 10-årsjubileum.
Årskonferensen är en uppskattad mötesplats som årligen samlar 300-400 deltagare. Den
räknas som en av de viktigaste mötesplatserna för regionala utvecklare.
Vid Reglabs senaste styrelsemöte lyftes frågan om årskonferensen i fortsättningen bör
arrangeras med längre mellanrum, till exempel vartannat år eller var 18:e månad.
På styrelsens uppdrag har kansliet diskuterat frågan i medlemsgruppen. Nedan följer en
sammanställning av medlemmarnas åsikter.
Dock ska noteras att sammanställningen bygger på ett fåtal medlemmars åsikter, de flesta har
inte uttryckt någon tydlig åsikt i frågan.
Argument för att arrangera Årskonferensen varje år

Reglabs årskonferens är en viktig mötesplats för medlemmarna och deras medarbetare. En
region påpekar att årskonferensen är den enskilda Reglab-aktivitet som värderas högst av
medlemmarna.
Årskonferensen är den aktivitet som vänder sig till den bredaste målgruppen. I lärprojekt och
nätverksmöten deltar sammantaget ca 200-300 personer varje år. För alla medarbetare som
inte deltar i dessa riktade träffar, är årskonferensen den enda kontakten med Reglab. En
medlem menar att om årskonferensen inte arrangeras varje år, bör det finnas andra
arrangemang som vänder sig till alla medlemmar och en bred grupp av medarbetare.
Årskonferensen är viktig för att introducera nya medarbetare i aktuella frågor och kollegiala
nätverk.
Årskonferensen är Reglabs skyltfönster och ett etablerat tillfälle för lanseringar, testballonger,
utspel mm. En stor del av innehållet skapas av medlemmarna, i ett 20-tal lärpass. Att ändra
tidsintervallet kan skapa en osäkerhet kring årskonferensen och varumärket, som får effekter
på deltagandet och medlemmarnas engagemang.
Argument för att arrangera Årskonferensen mer sällan

Argumenten för att arrangera årskonferensen mer sällan, handlar om prioritering av kansliets
resurser.
Reglab drivs av ett litet kansli och årskonferensen tar mycket arbetstid i anspråk.
Årskonferens har en hög ambitions- och kvalitetsnivå. Det ställer stora krav, inte bara på de
praktiska konferensarrangemangen, utan också på aktuell sakkunskap inom temaområdet,
nätverk och inspiratörskontakter, möjlighet att resa och besöka andra konferenser, kreativitet
och nytänkande. Reglabs kansli med två projektledare har svårt att klara detta, år efter år.
Årskonferensen ligger av tradition i februari/mars, vilket ofta innebär att planeringen av årets
nya lärprojekt inte kommer igång förrän sent under våren.
I strategin för Reglabs nya verksamhetsperiod finns en ambition att arbeta mer med
”avancerade utvecklingsprojekt” – det ställer krav på prioritering av kansliets resurser.
Några medlemmar tycker det är viktigare att prioritera lärprojekt och nätverk, än
årskonferensen. Någon föreslår årskonferens var 18:e månad som en medelväg.

