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Valberedningens förslag till Skoopis föreningsstämma 2018-04-27
Kommentarer om valberedningens arbete.
Vi har följt styrelsens och kansliets arbete genom Protokoll samt i möjligaste mån deltagande
på ordnade aktiviteter och avstämningar på olika sätt.
Vi har stämt av vad som åstadkommits mot den vid förra årsmötet tagna verksamhetsplanen.
 Under de senaste månaderna har arbetet i valberedningen intensifierats genom:
Intervjuer med ledamöter i den sittande styrelsen
 Inbjudan till våra medlemmar om nomineringar till ny styrelse.
Intervjuer med de nominerade personerna.
Utifrån detta har vi analyserat hur arbetet i styrelsen fungerat och vilket resultat som uppnåtts.
Valberedningens analys ser att sittande styrelse har fungerat väl tillsammans under året och
alla ledamöterna har förstått sin del och roll i arbetet. Det vi sett som utvecklingsbehov och
utmaningar är: att alla styrelseledamöter är närvarande vid övervägande delen av möten samt
arbetar mot ett gemensamt mål för alla medlemsföretagen på nationell nivå. Det finns ett
behov att öka de ekonomiska resurserna för SKOOPI för att kunna utöka kansliets
bemanning. Det kommer även finnas behov av någon ledamot som är än mer ekonomiinriktad
i framtida styrelse. Idag inhandlas tjänsten men att ha stor ekonomikompetens inom styrelsen
kan underlätta styrelsens arbete.
Valberedningen anser att vi fått fram ett förslag till styrelse som tillsammans kan föra
SKOOPI framåt i det viktiga uppdrag som SKOOPI har.
Vårt sammanvägda förslag ser ut på följande sätt:
Förslag till antalet styrelseledamöter
Antal ledamöter:
7st (inklusive ordförande).
Antal suppleanter:
2st
Förslag på ledamöter.
Till ordförande för 2 år,
Ledamot för 2 år,
Ledamot för 2 år,
Ledamot för 2 år,
Ledamot för 1 år,
Ledamot redan vald till 2019,
Ledamot redan vald till 2019,

Namn
Bosse Blideman (nyval)
Ann Cii Hult (nyval)
Lena Carlbom (nyval)
Pål Nilsson (nyval)
Fredrik Bergman (fyllnadsval)
Anna Ytell
Goranka Lozanovic

Ort
Norrtälje
Göteborg
Falkenberg
Osby
Stockholm
Hudiksvall
Stockholm

Medlemskap
Café Rekommenderas
Forum Skill
En trappa upp
Canville
Stadsmissionen (Macken)
Hushållsfixarna
Blå Vägen

Förslag på suppleanter.
Suppleant för 1 år,
Suppleant för 1 år,

Jerker Halling (nyval)
Åke Hedblom (nyval).

Göteborg
Hedemora

Returrum
Koopus

Förslag på revisorer.
Revisor för 1 år,
Revisorssuppleant på 1 år,

Staffan Svedin (gnm BN)
Per Henningsson

Stockholm

HVQ
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Motivering till föreslagna ledamöter och suppleanter
Ordförande
Bo Blideman
Café
Rekommenderas
Norrtälje

Bo Blideman har lång erfarenhet med ett stort nätverk och en stor kompetens.
Han har arbetat sedan 1997 med utveckling av sociala företag. Bosse bor i
dagsläget växelvis i Norrtälje och i Falun.
Bosse presenterar sitt arbete: Tillsammans med Eva Johansson och Eva Laurelii
tog jag initiativ till att bilda Skoopi 1998 och var med att skriva föreningens första
stadgar. Jag organiserade också träffen i Norrtälje, där den första
interimsstyrelsen valdes. Har sedan dess haft kontinuerlig kontakt med Skoopi.
I regi av dåvarande Coompanion (FKU), RSMH och Schizofreniförbundet och i
samarbete med HSO var jag under 8 år projektledare för Sociala kooperativprojektet. Det skapade ett brett nätverk i Sverige och i viss mån i Europa med
individer, organisationer, myndigheter samt inom akademien.
Tillsammans med Eva Laurelii har jag skrivit flera böcker och sedan 9 år leder vi
Handledar- o verksamhetsledarutbildningen i regi av Långholmens folkhögskola.
Jag har varit med och initierat det sociala franchisingkonceptet Café
Rekommenderas och är den kooperativa franchisingföreningens ordförande.
Jag är ordförande för den regionala stödstrukturen ROSAK, Roslagens sociala
arbetskooperativ.
Förutom att ha deltagit i olika Arvsfonds- och ESF-projekt som konsult eller bitr.
projektledare, har jag också aktuell konkret erfarenhet av sociala företag. F n är
jag aktiv i 5 sociala företag med olika roller:
 ordförande
 styrelseledamot
 arbetsledare
 verksamhetsledare
 verksamhetsansvarig.
Jag har god kontakt med handläggare centralt inom Tillväxtverket,
Arbetsförmedlingen och SKL. Jag har bra kontakt med ett flertal
riksdagsledamöter från olika partier.
Genom mitt arbete har jag haft förmånen att besöka många olika projekt och
sociala företag i hela landet. Detta sammantaget gör att jag har ett relevant
nätverk och god förankring för att kunna vara ordförande för Skoopi.
/Bo Blideman
Bosse vill stärka Skoopis synlighet och vara naturlig samarbetsaktör och
referensorganisation för myndigheter, samt att utveckla Skoopi som
serviceorganisation för medlemmarna.
De sociala företagen ska vara en naturlig samarbetspartner lokalt för kommun
och Af. Det ska finnas en kunskap hos människor med funktionsvariationer och
andra relevanta målgrupper om sociala företag som ett alternativ för att skapa
arbete.
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Ann Cii Hult
Göteborg
Forum Skill

Lena Carlbom
Falkenberg
En trappa upp

Pål Nilsson
Osby
Canville

Fredrik
Bergman
Stockholms
stadsmission,
tidigare Växjö
Macken
Anna Ytell
Hudiksvall
Hushållsfixarna

Goranka
Lozanovic
Stockholm
Blå Vägen

Jerker Halling
Göteborg
Returrum

Åke Hedblom
Hedemora
Koopus

Ann Cii Hult vill stärka och synliggöra ASF:s produkter och tjänster för att göra
dem mer hållbara. Detta är mycket bra nu då sociala och reserverade
upphandlingar samt IOP är på gång att spridas i utökas i hela landet. Ett ytterligare
fokus som Ann Cii lyfter är samverkan, kompetensutveckling och kunskapsutbyte
mellan ASF vilket skulle utveckla medlemsföretagen ytterligare. Ann-Cii vill
arbeta för god kommunikation och samverkan på regional-riks nivå.
Verksamheten där hon arbetar har tre ben: socialt företagande, utbildning och
projekt vilket kan vara till stor nytta inom SKOOPI.
Lena Carlbom har kompetens och erfarenhet av att skapa förutsättningar för
alternativa mötesformer, "Digitala möten och teknik kopplat till dessa" vilket hon
hoppas kunna sprida runt om i landet. Just sådana lösningar skulle vara
jätteanvändbara för oss spridda ASF. Digitala möten skulle öka samspelet mellan
företagen runt om i landet och ge större flexibilitet och tillgänglighet. Lena har
kontakter i olika former och nätverk som är politiskt, socialt och kulturellt. Hon är
en flexibel problemlösare som kan prata med myndigheter och politiker och
stöttar de som är lite svagare.
Övriga fokusområden är samverkan, certifiering och att öka de ekonomiska
förutsättningarna för ASF.
Pål Nilsson är socialpedagog och grundare/föreståndare för Canville i Osby. Han
har även i övrigt erfarenheter från företagsledning och affärsutveckling.
I den nuvarande styrelsen är han initiativrik och aktiv, exempelvis med den
grafiska profilen samt med internationella samarbeten (kontaktperson i Ensie).
Han vill skapa medlemsnytta genom utbildningar mm.
Fredrik Bergman är erfaren, engagerad, idérik och har ett stort kontaktnät. En
vision Fredrik har är att skapa en gemensam tidning för ASF i Skoopis regi, eller
ett ambitiöst nyhetsbrev för spridning av goda exempel och branschnyheter. Han
har själv ett journalistförflutet. Han vill också samtala om marknadsföringsstrategier.
Fredrik vill fokusera på Skoopis certifiering genom SIS. Han vill även arbeta med
utveckling och genomförandet av fler reserverade kontrakt och IOP. Fredrik lyfter
också den viktiga frågan om konkurrens från kommunerna.
Anna Ytell har lång erfarenhet i Skoopi. Hon jobbar aktivt för medlemsnytta,
utbildningar mm. och vill skapa utvecklande medlemsträffar. Anna är med i Rådet
för arbetsrehabilitering (RAR) som SKOOPis representant. Anna önskar att det
arbetas med att stabilisera ekonomin för Skoopi så att kansliet stärks och man kan
göra mer för medlemmarna.
Hon arbetar dagligen i ASF-verksamheten.
Goranka Lozanovic vill stärka medlemsföretagen genom att öka kompetensen
hos ASF och öka samarbetet med näringslivet. Hon arbetar även fokuserat med
upphandling, internationell samverkan samt Överenskommelsen.
Goranka har dagligt ansvar för arbetsrehabiliteringen på Blå Vägen.
Jerker Halling är ordförande i Returum ek förening och Casa Berget ek förening,
båda ASF. Han har gedigen erfarenhet och har arbetat med SKOOPI länge. Han
bidrar med sina kontakter och erfarenheter då han arbetat med ASF sedan 2001.
Jerker vill fokusera på att slutföra certifieringsprocessen genom SIS,
Jerker tycker att man bör öka påverkansarbetet på politiken och allmänhet, lokalt,
regionalt och centralt. Han vill även utveckla samarbetet med andra organisationer
(Famna, Coompanion, bl a).
Åke Hedblom vill stödja och arbeta även för de små ASF samt förbättra de
ekonomiska förutsättningarna för ASF. Åke har stort engagemang med höga
visioner och han är lösningsfokuserad
Han jobbar dagligen i ASF:et Koopus, Bransch; industritillverkning.
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Den här styrelsen skapar tillsammans en stor flexibilitet och möjligheter, det finns olika kunskaper
och kompetenser som kan användas på bästa sätt.
Sammansättningen med nya och mer erfarna ledamöter anser valberedningen ger en bra möjlighet
till förnyelse och tillvaratagande av kompetens. Styrelsens sammansättning har även en geografisk
spridning vilket är viktigt för medlemmarna i landet. Det är även bra med en spridning av
ledamöternas verksamhetsorter i landet vilket skapar ökad delaktighet och möjlighet att skapa fler
regionala SKOOPI och att öka medlemsantalet för SKOOPI.
Spridningen mellan olika arbetsområden, målgrupper samt storlek på ASF har även varit en viktig
faktor för en väl sammansatt styrelse som kan representera alla medlemmars intressen.
När det gäller ASF-certifieringen så vill ordföranden samt alla föreslagna ledamöter fokusera på och
fortsätta med det arbetet som genomförts inom SKOOPI tillsammans med SIS. Certifieringen
kommer att fungera som det sammanhållande kittet (röda tråden) och utvecklingsmöjligheten för
medlemmarna trots att medlemmarna har olika förutsättningar.
Övriga nominerade förslag inkomna till valberedningen:
Ordförande: Penilla Gunther, Riksdagen
Ledamot: Jan Forslund, Forslund Konsult Stockholm

Med vänlig hälsning
Ingående i valberedningen har varit
Maria Nilsson
En trappa upp

Mikael Wernersson
Skoopi GR

Jonny Wikström
SiljansnäsResursen

Valberedningens förslag till Skoopis föreningsstämma 2018-04-27

Marica Henriksson
Friskhuset
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