Till de företag som är medlemmar i Coompanion har vi tre erbjudanden:
- Styrelseutbildningar
- Stadgeöversyn
- Konsultstöd till arbetsintegrerande sociala företag

Styrelseutbildningar
Vi riktar oss till dig som är styrelseledamot, eller överväger att gå in i en styrelse.
Målet med denna styrelseutbildning är att ge större kunskap om styrelsearbetet, och det
juridiska ansvaret som det innebär. Vi ger en bra överblick över vad som ska fungera och vi
hinner också ge tips på hur man kan utveckla styrelsearbetet. Utbildningen är också ett
tillfälle att träffa andra ledamöter för utbyte av erfarenheter. Vi utgår från lagstiftningen för
ekonomiska föreningar men mycket är överförbart till ideella föreningar.
Vi planerar att hålla utbildningen:
15 november 2016

09:30 – 16:00

Skellefteå

15 november 2016

09:30 – 16:00

Luleå

18 november 2016

09:30 – 16:00

Gällivare

22 november 2016

09.30 – 16:00

Umeå

Vi håller även en motsvarande utbildning uppdelad på två kvällar:
30 november 2016

18:00 – 21.00

Luleå

6 december 2016

18:00 – 21:00

Luleå

Utbildningen är kostnadsfri för medlemmar. Priset för övriga är 500 kr/person exkl. moms.
Lunch och fika ingår i kursen. Ange eventuella matallergier i samband med anmälan.
Anmälan görs senast fem dagar innan utbildningstillfället till:
roine.karlsson@coompanion.se
helen.nilsson@coompanion.se

Erbjudande om en kurs för er som vill jobba med att effektivisera och utvärdera arbetet i
styrelsen kommer senare. Ni kan redan nu föranmäla intresse.

Stadgeöversyn
Ny lag om ekonomiska föreningar från 1 juli 2016! Hur berör det ditt kooperativ?

Bakgrund
Den 1 juli 2016 träder riksdagens ändringar av Lagen om ekonomiska föreningar i kraft. Ni
som redan driver en ekonomisk förening har nu två år på er att revidera era stadgar så att de
överensstämmer med de nya lagkraven. Oftast krävs det två stämmor för att ändra stadgar
så vi rekommenderar er att påbörja detta arbete redan under hösten.

Nyheter
Bland nyheterna märks förenklingar vad det gäller ändringar av stadgar och
kommunikationen med medlemmarna men också nya möjligheter att ta in externt kapital i
föreningen. Detta gör det enklare för företaget att växa och att utveckla verksamheten.

En möjlighet
För att snabbt och enkelt komma igång med arbetet har Coompanion tagit fram ett
erbjudande till er som driver en ekonomisk förening. Vi föreslår följande:
1. Coompanions rådgivare kommer till ett styrelsemöte och informerar om förändringar i
lagen.
2. Genomgång av stadgar och rådgivning utifrån era specifika behov samt förslag till
ändringar.
3. Juridisk granskning av stadgarna innan de sänds till Bolagsverket.

Pris
Vi erbjuder hela paketet för 4 900 kr + moms exkl. reseersättning. Som medlem i
Coompanion har du rabatterat pris.

Affärsutvecklingscheckar till arbetsintegrerande sociala företag
Nu kan du som arbetar i arbetsintegrerande sociala företag söka finansiering till projekt inom
affärsutveckling, kompetensutveckling, organisationsutveckling och validering. Dessa kan
utgå för:

Affärsutveckling
Det kan vara nya affärsidéer eller utveckling av inriktningar som ni redan arbetar med,
marknadsundersökning och intern analys av möjligheterna att utveckla affärsidén, testa nya
affärskoncept.

Kompetensutveckling
För alla eller för grupper av medarbetare i utbildningar/certifieringar som behövs för att öka
kvalitén i er affärsverksamhet både inom arbetsintegrering och annan affärsverksamhet,
regelverk, marknadsföring, ledarskap, konflikthantering.

Organisationsutveckling
Det kan handla om hur ni är organiserade, ansvarsfördelning och beslutsordning,
arbetsgrupper, förändring av företagsform, ledarskap, företagsform, styrelseutbildning med
mera.

Validering
Validering av medarbetares kunskaper som stärker företagets konkurrenskraft och
hållbarhet.

Affärsamverkan
Med andra företag i olika former. Som grund för vad ni vill söka medel för ska det finnas en
analys av vilka behov som är viktigast att stärka för att nå ett hållbart företag.

Vårt erbjudande
Vi har under åren byggt upp en bred och unik kompetens i att jobba med arbetsintegrerande
sociala företag och kan bidra genom att erbjuda våra tjänster inom områdena affärs-,
kompetens- och organisationsutveckling. Vår personal har utbildningar och erfarenhet i att
jobba med konflikthantering genom att utgå från den kooperativa värdegrunden
Läs mer om checkarna på Tillväxtverkets hemsida;
http://tillvaxtverket.se/

