Verksamhetsberättelse 2021
Styrelsen för SENS - Sociala ekonomins nätverk Skaraborg avger härmed följande
verksamhetsberättelse för år 2021.
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Årsmöte
Detta året hölls årsmötet helt digitalt den 10 maj, med en gäst inbjuden.
Till ordförande för mötet valdes Helena Dahlström
Gäst:
Gabriel Johansson, föreningen Ätbart, som haft stöd från VGR samhällsentreprenörskap
från januari 2020-juni 2021. De startade sin verksamhet i Skövde men planerar nu att
utvidga verksamheten till ytterligare 5 kommuner i Skaraborg. Under året har
föreningen delat ut ca 7000 matkassar! De kommer även att ta fram nya
utbildningskoncept, tex hur man kan hantera matsvinn i hemmet, på jobbet eller i
samhället. Deras arbete är ideellt men nu ser man över möjligheterna till finansiering för
att kunna anställa.
Styrelsen
Styrelsen har under året bestått av åtta ledamöter och styrelsen har under året haft 2
ordinarie sammanträden. Alla styrelsemötena har hållits digitalt.

Medlemmar
SENS hade 2021 18 medlemmar/medlemsorganisationer. SENS och dess medlemmar
arbetar för organisationens synlighet och medlemsnytta.
Verksamhet
Sociala Plattformar
SENS samverkar med övriga tre delregionala nätverk för social ekonomi i Västra
Götaland. Plattformarna arbetar för att tydliggöra sociala ekonomins roll som
samhällsaktör. Plattformarna ingår med representanter i Västra Götalandsregionens
regionala råd för sociala ekonomin. Under året har plattformarna tillsammans lämnat in
en projektansökan till VINNOVA angående platsutveckling/stärkande av plattformarna.
Denna fick vi avslag på. Det har även gjorts en ansökan om en förstudie till VGR
angående bildandet av ett IOP mellan plattformarna och VGR. Denna är fortfarande
under bearbetning.
NAD
NAD står för Nätverk, Aktivitet och Delaktighet och ska arbeta med att knyta samman
nyanlända med föreningar och idéburna organisationer. Det är ett projekt som pågår i
Göteborg och Skaraborg och under 2021 kom de två resterande delregionerna Sjuhärad
och Fyrbodal.
Syftet är att nyanlända ska få möjlighet att få nya nätverk och kunskap om
föreningslivet. Föreningarna för möjlighet att värva nya medlemmar och får samtidigt
en viss ekonomisk ersättning för sin insats. SENS och GSE (Göteborgs Sociala Ekonomi)
ansvarar för att genomföra projektet samt rekryterar NAD-samordnare. SENS har
rekryterat två samordnare på vardera 50%. NAD har löpt på fr o m april 2019 och har
även fortsatta under 2021.
Överenskommelsen
Under året har två gemensamma möten hållits i beredningsgruppen som tillsattes under
2019.
Medlemsaktiviteter
Under rådande omständigheter så har inga medlemsaktiviteter hållits under året. Vi har
fortsatt att följt upp de två samhällsentreprenörsprojekten som beviljats Ätbart i Skövde
och Föreningepoolen i Tibro. Detta på grund av de fått förlängt till och med
halvårsskiftet.
Representation
SER, Västra Götalandsregionens regionala råd för sociala ekonomin
SER består av åtta ledamöter utsedda av RUN, Regionala utvecklingsnämnden, samt
sexton representanter från den sociala ekonomin, fyra från respektive nätverk samt
tjänstemän. SER skall fungera som länk mellan Västra Götalandsregionen och
medlemmarna i nätverken och aktivt samla upp synpunkter om behov och åtgärder
samt informera om verksamheter inom social ekonomi och förekommande
stödmöjligheter för våra aktörer.
Det finns fyra nätverk för social ekonomi, ett i varje delregion; nätverket i Fyrbodal,
föreningen Göteborgs sociala ekonomi, GSE, föreningen Social ekonomi Sjuhärad, SES
och föreningen Sociala ekonomins nätverk i Skaraborg, SENS. Alla möten i SER har
under året varit digitala.
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SENS ordinarie ledamöter i SER under året har varit:
Kristina Berneholm, Coompanion Skaraborg
Helena Dahlström, Fågelsjö i kulturbygd
Britt Arthursson, Synskadades riksförbund
Per Ekberg, Västergötlands idrottsförbund
Ersättare har varit:
Lars- Åke Andersson, Funktionsrätt Skaraborg
Maria Henriksson, Coompanion Skaraborg
Partnerskap ESF mål 2, Västra Götaland och Halland
Lotta Forslind, Coompanion Fyrbodal är ledamot i partnerskapet som representant för
intresseorganisationer och föreningar (social ekonomi) i Västra Götaland och Halland. I
övrigt är kommuner och landsting (7), arbetsmarknadens organisationer (4),
länsstyrelser och landsting (3), universitet och högskolor (1) representerade. Mål 2
hanterar EU strukturfond och socialfond. Den senare är av mest intresset för social
ekonomi och består av två delar, kompetensutveckling för anställda och projekt för ökad
anställningsbarhet för arbetslösa.
Skaraborgs Kommunalförbund
Skaraborgs Kommunalförbund uppdrag är att stärka de 15 kommunerna i Skaraborg
och genom samverkan använda hela samhällets tillgängliga resurser optimalt. SENS har
en representant i kommunalförbundets tillväxtutskott Maria Henriksson, Coompanion
Skaraborg.
Leader
SENS har en representant i styrelsen i Leader Östra.

Administration
Information
Företrädare för styrelse har deltagit i olika möten/aktiviteter som regionen, de andra
nätverken eller andra aktörer inom social ekonomi arrangerat under 2021
SENS webbplats finns under den gemensamma webbsidan för Social ekonomi i Västra
Götaland www.socialekonomivg.se Syftet med webbplatsen är att ge information om vad
som händer inom den sociala ekonomin samt ge möjligheter för våra medlemmar att
marknadsföra sina arrangemang. Alla medlemmar har möjlighet och ansvar att göra
webbsidan levande och aktuell.
Ekonomi
Ekonomin i föreningen är baserad på de inkommande medlemsavgifterna.
Till SENS representationsuppdrag i SER m.m. ges bidrag från regionen.
Kansli och Kanslistöd
SENS Skaraborg har kansli och hemort i Falköping, på Coompanions kontor, Storgatan
20B.
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Slutord
Styrelsen har under året i sitt arbete försökt att lyfta fram social ekonomi och dess värde
för Skaraborg. Genom samarbete med Coompanion Skaraborg, finns utrymme för stöd,
administrativt och i utvecklingsfrågor. Styrelsen vill tacka medlemmarna och framförallt
de medlemmar som har varit aktiva under året i SENS.
Styrelsen kommer att fortsätta arbetet, som sker på uppdrag av medlemmarna, att
påvisa värdet och den utvecklingspotential som sociala ekonomin har och för att uppnå
stabilitet och framgång i Skaraborg.
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