
Välkommen att delta som

PARTNER
SPONSOR

ARRANGÖR

Demokratisk arena för 
fria samtal i Göteborg 

3 – 4 september 



Var med och skapa 
Frihamnsdagarna! 
2021 fyller Göteborg 400 år och den fria och allmänna 
rösträtten 100 år. Det firar vi med att skapa en ny 
mötesplats för samhällsengagerade - öppen för alla.

Almedalen, Järvaveckan, Folkemødet
och South by Southwest är förebilder 
och inspirationskällor. Nu ska vi forma 
Göteborgs bidrag. 

Platsen är Frihamnen på Hisingen i 
centrala Göteborg. Kommande år vill 
vi flytta in i Jubileumsparken.

Frihamnsdagarnas mål är att stärka 
demokratin genom att blir delaktiga, i 
synnerhet unga människor. Som partner 
eller arrangör av innehåll på 
Frihamnsdagarna bidrar ni till fler 
röster blir hörda.

Nya idéer och samarbeten uppstår när 
människor möts. Frihamnsdagarna blir 
en mötesplats för samhällsengagerade 
som saknats i Västsverige.

Som partner eller arrangör av innehåll 
får ni möjlighet att träffa beslutsfattare, 
andra samhällsaktörer och intresserad 
allmänhet. Ni deltar och formar 
samtalet om framtiden samt bidrar till 
att göra Göteborg till arena för 
nationella samtal.

Frihamnsdagarna ska vara gratis att 
besöka. Satsningen genomförs av 
volontärer och ideella krafter med 
finansiering av partners och arrangörer 
av programinnehåll. 

Frihamnsdagarna genomförs första 
gången 3-4 september 2021.
Satsningen är långsiktig och ska bli 
årligen återkommande. Tillsammans 
ska vi få hela staden att bubbla av 
samtal och förändringskraft. 



Tält med scener 

I varje tält finns scen med ståbord och mikrofoner samt stolar till deltagande publik. 
På tältscenerna genomförs 45-minuters seminarier, labb, workshopar, debatter. 
Innehållet bestäms av arrangörerna. Antalet tält beror på hur stort intresset blir 
första året. Mer information nästa sida om hur ni blir arrangör. 

Scen utomhus

En scen utomhus för politiska tal (varje riksdagsparti + partier i kommunfullmäktige 
får var sin talartid), artistuppträdanden med dans och musik. 

Mötestorg

En yta med mat, möjlighet att hänga, snacka, slappna av, reflektera och umgås. 
Partners erbjuds också möjlighet att arrangera en utställning om demokrati, 
hållbarhet och framtid. Vi tar också emot intresseanmälningar om man som aktör 
vill ha en egen yta för att dela ut information och mötas.

Evenemanget kommer följa rådande restriktioner. 
Programmet från scenerna komma att streamas. 

Frihamnsdagarna 2021
Frihamnsdagarna 2021 ska bestå av ett relevant och brett 
program med seminarier och talare. Det ska vara en mötesplats 
där samtalen står i centrum och dit besökarna vill återvända. 
Det ska vara gratis att besöka.



Bli del av programmet som arrangör
Anmälan öppen 1 maj – 15 juni

Kostnad för att arrangera programpunkter i 
något av tälten:
Seminariearrangör 20 000 kr för 45 minuter.
Seminariearrangör Kompis 40 000 kr eller mer.
(Ni står för kostnaden för organisation som ej har 
ekonomiska medel att själv köpa in sig)

Krav att stå bakom värdegrund och syfte:
Som arrangör av programpunkter ställer ni er 
bakom Frihamnsdagarnas värdegrund och 
hörnstenar. 

Det innebär att stå upp för alla människors
lika rätt och värde samt Frihamnsdagarnas 
övergripande syfte att stärka demokratin genom 
att föra människor samman för att skapa samtal. 
Bidra till att göra Frihamnsdagarna hållbart ur alla  
dimensioner samt sträva efter att tillsammans med 
andra åstadkomma varaktig samhällsförändring.

Vi vill att varje programpunkt ger besökarna/
åhörarna möjlighet att ställa frågor eller delta i 
samtalet i någon form.

Tillsammans skapar vi ett högklassigt program och 
en mötesplats som är relevant och rolig att besöka!
Vi granskar alla anmälningar till programmet för 
att säkerställa att olika programpunkter håller hög 
kvalitet. Var beredda på att vi kan vilja ha en 
dialog kring det ni önskar göra. 

Vi är angelägna om att få in ungdomars perspektiv 
– både på scener och bland åhörare.

Som seminariearrangör får ni synlighet på 
frihamnsdagarna.se samt på plats under 
evenemanget. Ni kommer också att synas i vår 
marknadsföring och kommunikation. 

Framförallt får ni möjlighet att i egna kanaler 
berätta att ni tar ställning och stärker demokratin 
och ökar inkluderingen i samhället genom att 
tillsammans med andra skapa mötesplatsen 
Frihamnsdagarna.

Frihamnsdagarna genomförs för första gången 
2021. Vi kommer att följa gällande restriktioner 
och vi ska streama programmet.

Tre teman
Första året har vi tre teman som ska 
ses som vägledning snarare än regler.

Framtid. Under pandemin har mycket förändrats. 
Vart är vi på väg? Hur vill vi att det ska bli i 
framtiden? Vad väntar oss framöver? Ser framtiden 
ljus ut?
Demokrati. I år fyller den allmänna och lika 
rösträtten 100 i Sverige. Samma år stormas 
Kapitolium i USA. Demokratin är i gungning. 
Hur ökar vi inkluderingen? Hur stärker vi 
demokratin?  
Hållbarhet. Framtiden behöver vara hållbar, 
annars finns den inte. Vilka är utmaningarna som 
söker lösningar? Och vilka är lösningarna som fler 
behöver få höra? 

Anmälan är öppen 1 maj – 15 juni. Säkra en plats 
i programmet genom att göra er anmälan tidigt. 

Anmälan: info@frihamnsdagarna.se

Det är i något av 
tälten det går att köpa in 

sig för att arrangera 
programpunkter. 

Varje tält är utrustat med scen 
(ståbord+mikrofoner) samt sittplatser 

till deltagande publik. 

Ni som arrangör avgör om 
ni vill sätta upp ett panelsamtal, 

ett labb/workshop eller 
en debatt!



Bli partner/sponsor

Kravet är att stå bakom värdegrund och syfte:
För att bli aktuell som partner eller sponsor kräver 
vi att ni står bakom Frihamnsdagarnas värdegrund 
och hörnstenar. 

Det innebär att ni står upp för alla människors
lika rätt och värde samt står bakom Frihamns-
dagarnas övergripande syfte att stärka  
demokratin genom att föra människor samman
för att skapa samtal. Bidra till att göra 
Frihamnsdagarna hållbart ur alla dimensioner samt 
sträva efter att tillsammans med andra åstadkomma 
varaktig samhällsförändring.

Vi hoppas och tror att ni som partner/sponsor 
också bidrar aktivt att sprida information om 
Göteborgs nya demokratiska arena för 
samhällsengagerade.

Huvudpartners från 250 000 kr per år

• Möjlighet att påverka från start genom 
plats i styr- och/eller programgrupp.

• Er logotyp och kort beskrivning av er 
organisation på frihamnsdagarna.se.

• Synlighet i Frihamnsdagarnas nyhetsbrev.
• Synlighet på skylt tillsammans med andra 

partners/sponsorer på evenemangsområdet.
• Möjlighet att kostnadsfritt sätta upp ett eget 

seminarium i något av tälten.
• Möjlighet att fylla egen yta på området (på 

egen bekostad)
• Delta i rundabordssamtal i samband med 

Frihamnsdagarna tillsammans med andra 
partners och beslutsfattare.

Partners/sponsorer från 100 000 kr per år

• Er logotyp och kort beskrivning av er 
organisation på frihamnsdagarna.se.

• Synlighet i Frihamnsdagarnas nyhetsbrev.
• Synlighet på skylt tillsammans med andra 

partners/sponsorer på evenemangsområdet.
• Delta i rundabordssamtal i samband med 

Frihamnsdagarna tillsammans med andra 
partners och beslutsfattare.

Partners/sponsorer från 50 000 kr per år

• Er logotyp och kort beskrivning av er 
organisation på frihamnsdagarna.se.

• Synlighet i Frihamnsdagarnas nyhetsbrev.
• Synlighet på skylt tillsammans med andra 

partners/sponsorer på evenemangsområdet.

Vara med från början och bidra aktivt till att stärka demokratin och öka 
inkluderingen i samhället genom att skapa arenan Frihamnsdagarna. 
Evenemanget blir gratis att besöka tack vare våra partners.

Utöver finansiering till 
personal söker vi sponsorer till:

El, vatten, scenbygge, ljudteknik, 
tält, säkerhet (vakter), avspärrningar,
streaming, synlighet (annonsering), 
sophämtning och annat - inte minst 

till att skapa ett högklassigt 
program!

”Vi har startat Frihamnsdagarna ideellt för att vi tycker att det här behövs. Det finns inget vinstsyfte. Skulle 
Frihamnsdagarna 2021 göra ett överskott kommer det att investeras i nästkommande års evenemang.”
Ali Tabrizi, en av initiativtagarna



ARRANGÖRER AV SEMINARIER OCH LABB

POLITIKEN. Politiska partier, folkvalda 
lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.
Alla riksdagspartier erbjuds var sin plats på 
utomhusscenen (speakers corner).

OFFENTLIGA AKTÖRER. Myndigheter, kommuner, 
offentligt ägda bolag. 

ORGANISATIONER. Föreningar, NGOs och samfund. 
Särskilt fokus på unga och aktörer med verksamhet i 
utsatta områden.

AKADEMIN. Universitet och högskolor.

NÄRINGSLIVET. Lokala, regionala, 
nationella och internationella företag 
samt branschorganisationer.

Målgrupper 

DELTAGANDE PUBLIK / BESÖKARE

ALLMÄNHETEN. Göteborgare (hela staden) och 
västsvenskar. Särskilt riktade insatser mot unga vuxna 
samt människor i utsatta områden i syfte att öka 
inkluderingen.

MEDIA. Traditionell media. Rapportering på nya 
plattformar.

OCH FÖRSTÅS SAMHÄLLSAKTÖRERNA som också 
är arrangörer av seminarier och labb. 

Alla som engagerar sig som arrangör av 
programinnehåll eller som partner och sponsor bidrar 
till att sprida information Frihamnsdagarna. Vi skapar 
mötesplatsen tillsammans.

Initiativtagare och arrangör är Village Impact Fund
Village Impact Fund är en samhällsnyttig ekonomisk förening som representerar civilsamhället. Village Impact Fund är partipolitiskt och 
religiöst obunden. Det är en demokratisk förening som är öppen för alla. Föreningens syfte är att samla företag, organisationer och 
privatpersoner som vill stötta eller finansiera socialt hållbara projekt och satsningar som bidrar till varaktig förändring. Frihamnsdagarna 
drivs som ett separat projekt med egen redovisning. Medlemmar och volontärer som skapar evenemanget gör det med frivilligt och ideellt 
arbete. Eventuellt överskott från 2021 kommer att investeras i nästkommande års Frihamnsdagar. Läs mer om Village Impact Fund samt hur 
ni kan bli medlemmar på villageimpactfund.org. Avsändare utåt kommer att vara Frihamnsdagarna.
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Var med från början. 
Vi är här för att stanna.

info@frihamnsdagarna.se
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