INFORMATION OM ANSÖKAN OM MEDLEMSKAP I SKOOPI
Vad är ett ASF?
Arbetsintegrerande Sociala Företag (ASF) är företag som driver näringsverksamhet men
som har ett övergripande ändamål att integrera människor som har stora svårigheter att
få och/eller behålla ett arbete, i arbetsliv och samhälle. Det övergripande ändamålet
måste framgå av stadgar, bolagsordning eller motsvarande styrdokument. Stadgar,
bolagsordning eller motsvarande skickas in tillsammans med ansökan.
Arbetsintegrerande Sociala Företag erbjuder arbetsplatser som skapar delaktighet för
medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt. Ett ASF bör
kunna beskriva hur man arbetar med t ex egenmakt, självkänsla, hjälp till självhjälp,
social kompetens och/eller annat möjliggörande för att få
deltagare/anställda/medlemmar att ta makten över sitt eget liv och öka
förutsättningarna för att lyckas i sitt arbetsliv.
Arbetsintegrerande Sociala Företag återinvesterar sina vinster i den egna eller liknade
verksamheter. Hur vinsten ska disponeras måste framgå av stadgar, bolagsordning eller
motsvarande styrdokument.
Arbetsintegrerande Sociala Företag är organisatoriskt fristående från offentlig
verksamhet.
Vad är SKOOPI?
SKOOPI är de Arbetsintegrerande Sociala Företagens intresseorganisation. SKOOPI är
religiöst och politiskt obundet. SKOOPI verkar för att främja de kooperativa principerna
i företagande, för en långsiktig hållbar utveckling – socialt, ekonomiskt och miljömässigt.
• SKOOPI arbetar för att fler ASF startas och utvecklas i Sverige.
• SKOOPI vill vara en kunskapsresurs för sina medlemmar men också för
myndigheter, andra organisationer och näringslivet.
• SKOOPI skapar opinion för att ASF ska ses som en möjlighet för att lösa behovet av
arbete och social gemenskap för personer med arbetshinder.
Som medlem i SKOOPI är ditt företag/din organisation med och bestämmer inriktning
och strategier för branschen arbetsintegrerande socialt företagande. Varje medlem har
rätt att delta med ett ombud på årsstämman. Medlemsavgiften är 1250 kr/år.
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Stödmedlemskap
SKOOPI har också stödmedlemskap för individer eller organisationer som inte själva är
arbetsintegrerande sociala företag men som vill stödja SKOOPI:s syfte och arbete.
• Stödorganisationer betalar 1500 kr/år.
• Individuella stödmedlemmar betalar 250 kr/år.
SKOOPI erbjuder gruppmedlemskap i KFO
KFO är en arbetsgivarorganisation som SKOOPI samarbetar med. ASF som har anställda
kan bli medlemmar i KFO via SKOOPI:s gruppmedlemskap. Gruppmedlemskap genom
SKOOPI är billigare än direktmedlemskap i KFO. Den praktiska skillnaden är att avgiften
till KFO (baserad på årslönesumma och antalet anställda) kommer faktureras från oss,
SKOOPI.
Man blir medlem i KFO genom att fylla i en medlemsansökan på deras hemsida
www.kfo.se.
För att faktureringen ska bli rätt vill vi veta om ni är eller ämnar söka medlemskap i KFO
också.
q
q
q

Ja, vårt företag/vår organisation tänker ansöka om att bli medlem i KFO.
Ja, vårt företag/vår organisation är redan medlem i KFO.
Nej, vi är inte och vill inte bli medlemmar i KFO nu.

ANSÖKAN OM MEDLEMSKAP I SKOOPI
Namnet på ert ASF:

Gatuadress, postnummer och ort:

Organisationsnummer:

Epostadress och hemsida:
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Telefonnummer och kontaktperson:

Kort presentation av ert ASF:
När startades det?
Vem/vilka startade det?
Vilken verksamhet bedrivs?
Var kommer intäkterna ifrån?
Hur många är aktiva inom ert ASF (anställda/deltagare/volontärer)?

Beskriv hur ert ASF arbetar med delaktighet (empowerment):
På vilket sätt deltar medarbetarna i beslut om t ex arbetsuppgifter?
På vilket sätt deltar medarbetarna i beslut om företagets ekonomi och affärsverksamhet?
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Vilka sitter i styrelsen?
Är de medlemmar i företaget/organisationen?
Representerar de några andra organisationer?
Har någon/några i styrelsen egen erfarenhet av utanförskap?

Underskrift och namnförtydligande av firmatecknare:
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