Välkommen till ett nytt verksamhetsår i SENS!
SENS – Sociala Ekonomins Nätverk i Skaraborg, hälsar er välkomna till det kommande
verksamhetsåret. Under 2019 kommer vi att fortsätta arbeta med att lyfta fram och stödja
den sociala ekonomins betydelse för människor och samhälle.
Välkommen till årsmöte den 20 mars kl 18.00-ca 20:00 i Estridsalen, Kulturkvarteret,
Hjo.
Vi startar med fika på Kulturtorget från kl. 18:00 och förflyttar oss sedan till Estridsalen där
årsmötet börjar kl.18:30 med bl.a information om Leader och projektet NAD.
Kallelsen kommer att skickas separat.
SENS är den sociala ekonomins kontakt gentemot Västra Götalandsregionen och Skaraborgs
kommunalförbund och vi arbetar med att stödja aktörer från delregionen Skaraborg med
t.ex. information om utlysningar riktat till social ekonomi, föreläsningar och
utbildningstillfällen för att vidareutveckla eller kompetenshöja föreningen, kooperativet
eller liknande. SENS kan vara medansvarig vid projektansökningar och har möjlighet att
agera arbetsgivare för föreningar när projekt och verksamheter ska drivas. Som medlem har
du även möjlighet att använda SENS webbsida för att annonsera era arrangemang
Social Ekonomi är ett komplement den offentliga och den privata sektorn. Social ekonomi är
allt som görs i alla ideella föreningar, kooperativ och stiftelser vars avsikt är medlemsnytta
eller samhällsnytta.
SENS är en ideell och politiskt obunden förening som främjar samarbete mellan nätverkets
medlemmar för att utveckla den sociala ekonomin i Skaraborg. SENS är en plattform för
aktörer inom social ekonomi och verkar för att tydliggöra kraften inom sektorn. Medlemmar
kan vara kooperativ, ekonomiska föreningar, ideella föreningar eller stiftelser. Du kan läsa
mer om oss på: www.socialekonomivg.se
Välkommen som medlem i SENS! Medlemsavgiften är 200 kr och sätts in på
plusgirokonto: 148993-9. I meddelanderaden skriver ni vad föreningen heter,
organisationsnummer, mailadress till föreningen samt telefonnummer.
För att få rösträtt på årsmötet ska medlemsavgiften för 2019 vara betald.
Årsmöteshandlingar kommer att finnas på vår webbsida www.socialekonomivg.se
delregion Skaraborg.
Kontakta oss via telefon 051515550 eller e-post till kristina.berneholm@coompanion.se

Välkommen som medlem 2019!

Med vänlig hälsning
Anne Svensson, Ordförande i SENS.

