Verksamhetsplan 2019

Föreningens vision och syfte/ändamål
Resilient Regions Association är en ideell medlemsförening och en neutral arena,
med fokus på att utveckla samarbeten och nya lösningar för ett samhälle med
förmågan att upprätthålla funktionalitet och snabbt återhämta sig från påfrestningar.
Helt enkelt ett mer resilient samhälle. Detta ska framför allt ske med fokus på städer
och regioner. Regioner utgör I detta sammanhang ett funktionellt geografisk område
med såväl städer som landsbygd.
Föreningen ska vara öppen för intressenter från näringsliv, offentlig sektor,
organiserade civilsamhället, och akademi. Föreningen ska vara ett neutralt forum, en
neutral plats, för möten mellan de med behov, de som levererar lösningar, de som
säkerställer nivåer för samhällets effektivitet och skydd samt de som forskar, utvecklar
och utvärderar inom området urban resiliens samt det organiserade civilsamhället.
Urban resiliens är förmågan att upprätthålla städers och regioners funktionalitet även
vid påfrestningar, oavsett om påfrestningar är plötsliga, chockartade eller orsakade av
kronisk påfrestning och stress.
Resilient Regions Association främjar smarta, funktionella, hållbara och attraktiva
städer och regioner genom att stödja utvecklingen av fungerande
samhällsfunktioner och urban flöden. Detta sker genom samarbete där näringsliv,
offentlig sektor, organiserade civilsamhället och akademin tillsammans utvecklar
förståelse, kunskap, koncept, initierar och driver projekt inom området urban
resiliens.
Föreningen ska verka för att den kunskap och de resultat som genereras genom
Resilient Regions Association ska komma föreningens medlemmar till del.

Verksamhet
Föreningens verksamhet skall fokusera på följande inom urban resiliens:
• bygga nätverk och skapa kontakter
• samla och dela kunskap samt ”best practice”
• vara en plattform för omvärldsbevakning
• facilitera arbete med att identifiera och konkretisera behov
• initiera och driva innovation och utveckling
• initiera och driva projekt
• ständigt sträva efter tvärvetenskapligt perspektiv och tvärsektoriellt
engagemang
• erbjuda medlemmarna en plattform för medlemsdrivna aktiviteter i linje med
föreningens stadgar
• erbjuda att etablera föreningens utvecklade koncept, t.ex. Resilient
Communities, och att facilitera dessa

Aktiviteter
Aktivitetslistan nedan är en levande lista och efterhand som medlemmar beslutar att
genomföra aktiviteter kommer listan att uppdateras.
Evenemang och aktiviteter marknadsförs via nyhetsbrev och på hemsida.
Nyhetsbrev kommer minst en gång per kvartal.

Kvartal 1
• 8/2 Frukostmöte ”Resiliens och nya totalförsvaret”
• 28/3 Functional City
• 28/3 Årsstämma med mingel
Kvartal 2
• 5-8/10, Silvia och Magnus är speaker på Horasis Annual Meeting och
representerar RRA
• 9-10/4, NATO-konferens om resiliens och totalförsvar (Magnus Qvant
representerar RRA och är inbjuden som talare) Norfolk, USA
• 15/5 öppnar Vinnovas UDI ansökan, RRA kallar till medlems-pain- och
brainstormingsmöte för att forma en konstellation för ansökan
• 25 juni, European Urban Resilience Conference, Bonn, Tyskland, RRA bjuder in
till gemensamt medlemsdeltagande. RRA har också en workshop i programmet
tillsammans med Malmö stad
• 26-28 juni, RRA gemensamt medlemsdeltagande på Resilient Cities (10 års
jubileum, ICLEI) Bonn Tyskland
• 7-8 juni Vejle kommuns ”Folkemöde och resilience week” RRA bevakar
programmet och bjuder in till medlemsdeltagande om programmet är intressant.
Kvartal 3
• 8-11 juli 100 Resilient Cities, Resilient Summit, Rotterdam, (by invitation only)
avvaktar inbjudan
• 24-26/8 Nordic Edge, Stavanger, Norge (smart city konferens som RRA tidigare
deltagit i men vi avvaktar program för 2019)
• 29/8 Vinnova stänger UDI ansökan.
Kvartal 4
• 31/1 Vinnova meddelar beslut om UDI-ansökan
• 19-21 november, Smart City Expo World Congress, Barcelona + Barcelona
Resilience Week. RRA har lämnat in ett ”proposal” för att tala om Resilience by
Design. RRA bjuder in till gemensamt researrangemang

