Verksamhetsberättelse 2015
Styrelsen för SENS - Sociala ekonomins nätverk Skaraborg avger härmed följande
verksamhetsberättelse för år 2015.
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Årsmöte
Årsmötet ägde rum måndagen den 16 mars 2016 i Vuxenskolans lokaler i Töreboda. Till
ordförande för mötet utsågs Göran Johansson och till sekreterare valdes Kristina Berneholm,
Coompanion Skaraborg. Inbjuden till årsmötet var Böckersboda hembygdsförening för att
berätta om sin verksamhet. Eva Idmark Andersson, från Skaraborgs Kommunalförbund
medverkade också och informerade om satsningen på kultur som tillväxtfaktor som
genomförs i Västra Götaland och där social ekonomi är inbjuden som möjlig part. SENS
informerade även om programmet för social entreprenörskap, överenskommelsearbetet och
plattformsprojektet som alla berör social ekonomi. Årsmötet godkände
verksamhetsredovisning och antog plan för 2015 samt valde styrelse.
Styrelsen
Styrelsen har under året bestått av åtta ledamöter och en ersättare. En ersättarplats till
styrelsen varit vakant under året. Styrelsen har under året haft 7 ordinarie sammanträden.

Medlemmar
SENS hade 2015, 22 medlemmar/medlemsorganisationer. SENS och dess medlemmar arbetar
för organisationens synlighet och medlemsnytta. En bred uppslutning ökar legitimitet som
företrädare för social ekonomi i Skaraborg och strävan att gemensamt uppnå sektorns mål.

Verksamhet
Sociala Plattformar
De fyra delregionala nätverken för social ekonomi i Västra Götaland har drivit projektet
Sociala Plattformar via samfinansiering av Västra Götalandsregionen. Syftet har varit att
etablera fyra delregionala plattformar för sociala ekonomins aktörer och att synliggöra och
tydliggöra sociala ekonomins roll som samhällsaktör. Projektet vill skapa tillväxt och
utveckling i Västra Götaland genom att inrätta en bestående stödfunktion för den sociala
ekonomins utveckling till en erkänd aktör för samhällsbyggandet. Målgruppen för projektet är
i första hand aktörer inom den sociala ekonomin, samt offentlig och privat sektor.
Projektet i Skaraborg har haft fokus på att etablera sig erkänd aktör inom social ekonomi i
Skaraborg. SENS och plattformsprojektets samarbete med kommunalförbundet i Skaraborg
har stabiliserats genom att kommunalförbundet delfinansierat projektet 2015. Flera träffar och
informationsinsatser har genomförts under året. De delregionala plattformarna ansökte om ett
ESF- projekt med inriktning på att utveckla social ekonomi som en aktör inom integration och
arbetsmarknad, ansökan avslogs. Plattformprojektet avslutades i februari 2016.
Socialt entreprenörskap
Västra Götalandsregionen gjorde under våren en utlysning av medel under rubriken ”Socialt
entreprenörskap – projektmedel till utvecklingsinsatser inom föreningslivet”.
En arbetsgrupp bestående av representanter från de delregionala nätverken samt regionen har
arbetat fram underlaget. SENS har ingått i arbetsgruppen och bedömningsgruppen av
projektansökningarna. Projektverkstäder har genomförts för föreningar som har projektidéer
så att de har möjlighet att diskutera sina idéer och förtydliga sina projektansökningar. 2
förstudier beviljades projektmedel à 50 000 kr och 2 utvecklingsprojekt à 200 000 kr
beviljades inom SENS geografiska område 2015.
Förstudier 2015:
Utveckla skolträdgården –
odling för skolbarn - mat till skolans kök
Volontärtorgen i Västra Götaland
Utvecklingsprojekt 2015:
Hållbara sociala företag
Växtkraft och bi-syssla

Odlarföreningen Små Frön, Broddetorp
Volontärtorget ideell förening, Skövde
Intresseföreningen Hellidens
Trädgårdar, Tidaholm
Götene Företagskooperativ Ek.
Förening, Götene

SENS har under året kontaktat tidigare projektägare som beviljats bidrag inom social
entreprenörskap för att ta tillvara och sprida erfarenheter ifrån genomförda projekt.
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Överenskommelsen
Västra Götalandsregionen har under året arbetat med överenskommelsen mellan social
ekonomi och regionen. Syftet är att förtydliga spelregler och möjligheter till samarbete mellan
det offentliga och social ekonomi. Regionen har under året bjudit in till tre möten utifrån
Överenskommelsen. Ett möte hade fokus på handlingsplan för Överenskommelsen och två
möten hade intentionen att starta samarbeten utifrån Överenskommelsen. SENS har deltagit
på två av mötena.
Medlemsaktiviteter
Under året har SENS bjudit in till två medlemsmöten. Ett fick ställas in på grund av för få
anmälningar men under hösten genomfördes ett möte med fokus kommunikation för
föreningar. Ett 20- tal personer deltog. SENS passade även på att informera om pågående
arbeten inom social ekonomi.
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 vardera delregion; nätverket i Fyrbodal,
föreningen Göteborgs sociala ekonomi, GSE, föreningen Social ekonomi Sjuhärad, SES och
föreningen Sociala ekonomins nätverk i Skaraborg, SENS. SER har under året haft fyra
möten i Göteborg.
SENS ordinarie ledamöter under året har varit:
Maria Henriksson, Coompanion Skaraborg
Helena Dahlström, Fågelsjö i kulturbygd
Sven-Erik Åstrand HSO distrikt Skaraborg Handikappföreningarnas samarbetsorgan
Jan Sandelius, Västergötlands idrottsförbund
Ersättare har varit:
Hans Lundmark, Hela Sverige Ska Leva
Kristina Berneholm, Coompanion Skaraborg
Britt Arthursson, Synskadades riksförbund
Lars- Åke Andersson, HSO 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.
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Skaraborgs Kommunalförbund
Skaraborgs Kommunalförbund uppdrag är att stärka de 15 kommunerna i Skaraborg och
genom samverkan använda hela samhällets tillgängliga resurser optimalt. SENS har
representerats i kommunalförbundets tillväxtutskott av Maria Henriksson, Coompanion
Skaraborg.
Leader
SENS har nominerat ledamöter till de nybildade Leader områdena i Skaraborg, Östra och
Nordvästra. SENS har en representant i styrelsen i Leader Östra.
Volontärtorget Skövde
SENS har arbetsgivaransvar för de personer som anställts i den föreningssamverkan som drivs
i samverkan med Skövde kommun under namnet Volontärtorget. Vid årets start var det 2
personer anställda på Volontärtorget, förnärvarande är det en person anställd. SENS har
deltagit vid några av Volontärtorgets styrelsemöten och deltog även på Volontärtorgets
årsmöte. SENS har börjat ta fram riktlinjer för att agera som arbetsgivare för andra
föreningar/organisationer inom social ekonomi.
Övrigt styrelsearbete
SENS har svarat på en remiss angående en ny kulturplan för Västra Götaland 2016-2018.
Sens har även påbörjat ett arbete för att kunna driva microprojekt i Skaraborg men stöd från
Västra Götalandsregionen. En plan har tagits fram och kontakt har tagits med regionen.
Administration
Information
Företrädare för styrelse har deltagit i olika möten/aktiviteter som regionen, de andra nätverken
eller andra aktörer inom social ekonomi arrangerat under 2015.
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.
SENS har förmedlat nyheter och aktiviteter inom Skaraborg för publicering i Västra
Götalandsregionen nyhetsbrevet för social ekonomi.
Ett nytt marknads- och profil material har tagits fram för SENS.
Ekonomi
Ekonomin i föreningen är baserad på de inkommande medlemsavgifterna. Volontärtorgets
kostnader finansieras av bidrag av Skövde kommun. Till 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 visa på
värdet och den utvecklings potential som sociala ekonomin har och för att uppnå stabilitet och
framgång i Skaraborg.
Falköping, mars 2016
SENS Styrelse
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