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De arbetsintegrerande
sociala företagens
intresseorganisation

SKOOPI Stockholm
NYTT: >>> LEDARUTBILDNING FÖR ASF VÅREN 2021
SKOOPI:s distriktsorganisa on i stockholmsregionen (i fortsä ningen förkortat SKOOPI Stockholm) är en egen ideell förening men sam digt en godkänd del av SKOOPIs
riksorganisa on. Det innebär bl.a. a samma krav gäller för medlemskapet utöver a en extra liten regional service- och medlemsavgi llkommer. Vi bildades 202008-26 och de a inklusive våra stadgar är godkänt av SKOOPIs na onella styrelse 20-09-30.
Vi har preliminärt tre vik ga mål som vi har ak vitetsplaner för a uppfylla:
Kommuner i Stockholms län bör köpa tjänster av ASF – för a minska arbetslösheten
Företagen i regionens näringsliv bör samarbeta med ASF – för bä re social hållbarhet
E välorganiserat SKOOPI-distrikt med många välskö a, delak ga och cer ﬁerade medlemsföretag stärker regionens ASF i si uppdrag
För a lyckas med våra mål ovan är det vår avsikt a :
vara en regional röst för ASF i förhållande ll bl.a. Regionen, Länsstyrelsen, kommunernas regionala sammanslutning i StorSthlm, Samordningsförbunden i
regionen och Coompanion
driva gemensamma projekt som gagnar medlemmarna
sprida informa on ll medlemmarna
Våra närmsta planer innefa ar a
våren 2021 driver vi en ledarutbildning för ASF i partnerskap med Tanke&Handling på uppdrag av Långholmens Folkhögskola – här är informa on om den. Gäller
ASF i Stockholmsregionen och övriga Sverige.
skapa kanaler på sociala medier
värva alla ASF i Stockholmregionen som medlemmar i SKOOPI och i vår distriktsorganisa on (se nedan)
Not: Målen ovan är en snabb sammanfa ning av vad som beslutades på styrelsemöte 20-09-23 och kommer a uppdateras och förändras i takt med a dialogen med
medlemmarna i stockholmsregionen utvecklas.
Vi samlar våra medlemsföretag ll möten av olika slag och vi utser årligen en idéellt arbetande styrelse som leder arbetet. På årsmötet 2020 valdes ll styrelsen:

Vår ordförande Oscar Rommel. >>> Läs mer om M29 i Sigtuna här
Till övriga ASF i styrelsen är det länkar nedan

Oskar Rommel, ordförande, från ”M29” i Sigtuna
Mita Hugdahl, ledamot, från ”Canopus Hundcenter” i Värmdö/Gustavsberg
Camilla Craas, ledamot, från ”Verdandi Sthlmsdistr” ( digare Trappstegen Rehab)
Carolin Karlsson, ledamot, från ”Värmekällan i Väsby” i Upplands Väsby
Jan Forslund, ledamot, från ”Bönorna i Handen” i Haninge och Tyresö
Bo Blideman, ledamot, från ”Cafe REKOmmenderas” i Norrtälje
Helen Mar nsson, suppleant, från ” Selmas Hundcenter Dagis & Trim” i Åkersberga
Så här blir ert ASF medlem även i SKOOPI Stockholm:
1. Ansök och beviljas medlemskap i SKOOPI
2. Skriv sen ll stockholm@skoopi.coop och ansök om medlemskap i distriktet
3. Betala medlems- och service avgi ll vårt Bankgiro hos EkoBanken (läggs upp här inom kort)
(varav medlemsavgi en är 50 kr och den avdragsgilla serviceavgi en är 150 kr)
Om du vill komma i kontakt med SKOOPI Stockholm är våra kontaktuppgi er:
Tel: ( ll ordförande Oskar Rommel) 0736-610 429
Mail: stockholm@skoopi.coop
Hemsida: www.skoopi.coop/stockholm
Organisa onsnummer SKOOPI Stockholm: 802532-7001
Mer informa on a ladda hem:
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Edit

Arbetsintegrerande sociala företag skapar tillväxt
De arbetsintegrerande sociala företagen har som övergripande mål a skapa arbets llfällen för de som står utanför, eller som inte få llträde ll arbetsmarknaden, på grund av funk onsnedsä ning eller andra
arbetshinder. Många arbetsintegrerande sociala företag är organiserade som ekonomiska föreningar, där företaget ägs och drivs av dem som arbetar där. Alla som är medlemmar äger verksamheten llsammans.
Genom principen ”en medlem – en röst” är varje medarbetare delak g i företaget med både ansvar och inﬂytande.

Nyhetsbrev
Vårt nyhetsbrev vänder sig ll er som är intresserade av Arbetsintegrerande Sociala Företag.
Vill du a nyhetsbrevet skickas ll din e-postlåda? Anmäl dig här!
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