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Bilaga 2: Nätverk Social Ekonomi Skåne – ideell förening 
 
Programförklaring (Version 6 februari, 2007) 
 
 
Bakgrund 
 
I januari 2005 togs initiativ till att bilda ett Nätverk för Social Ekonomi i Skåne. Under året 
har nätverkets verksamhet och samarbetsformer diskuterats. Flera projekt har initierats 
och genomförts eller ska genomföras. 
 
På ett möte på Ivön den 6-7 februari 2006 var representanterna för de deltagande 
nätverksorganisationerna helt överens om att det finns stora möjligheter i den sociala 
ekonomin i Skåne att bidra till regional och lokal samhällsutveckling och att samverkan på 
regional nivå har en viktig funktion att fylla. Tillsvidare skulle det regionala samarbetet 
kring social ekonomi drivas i nätverksform, men tydligare verksamhetsformer efter-
strävades. 
 
Vid mötet på Ivön beslöts också att ta fram en programförklaring som beskriver motiv, 
arbetsformer och huvuduppgifter för nätverket. Med det som grund ska en handlingsplan 
för de närmaste åren utarbetas. 
 
Vid ett planeringsmöte på Furuboda den 16-17 november 2006 beslöt representanterna 
för de deltagande nätverksorganisationerna att bilda en formell ideell förening (juridisk 
person). Det konstituerande mötet hölls den 18 december 2006 på Humanitetens Hus i 
Malmö. 
 
 
Grundidé 
 
Nätverk Social Ekonomi Skåne har som sin huvuduppgift att stödja och utveckla den soci-
ala ekonomin som kraft för samhällsutvecklingen. 
 
Nätverket ska verka på regional nivå i Skåne genom: 
 
• Kunskapsutveckling som stöd för de egna medlemsorganisationernas arbete 
• Kunskapsspridning om den sociala ekonomin i samhället 
• Påverkansarbete till fördel för den sociala ekonomin 
 
Nätverk Social Ekonomi Skåne är öppet för alla organisationer inom den sociala ekonomin 
i Skåne, som verkar i enlighet med FN-stadgan om de mänskliga rättigheterna och den 
officiella svenska definitionen av social ekonomi: 
 
”Med social ekonomi avses organiserade verksamheter som primärt har samhälleliga än-
damål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående från den 
offentliga sektorn. Dessa sociala och ekonomiska verksamheter bedrivs huvudsakligen i 
föreningar, kooperativ, stiftelser och liknande sammanslutningar. Verksamheter inom den 
sociala ekonomin har allmännytta eller medlemsnytta, inte vinstintresse, som främsta driv-
kraft.” 
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Medlemskap 
 
Medlemskap i Nätverk Social Ekonomi Skåne fås genom beslut av styrelsen på skriftlig 
ansökan om att anta och underteckna denna programförklaring. Den årliga 
medlemsavgiften skall vara högst 1000 kr för att möjliggöra det även för små föreningar 
och organisationer att bli medlem i nätverket. 
 
För att främja empowerment och demokrati i föreningen tillämpas också principen: en 
organisation/förening = en röst, oavsett organisationens/föreningens medlemsantal eller 
ekonomiska omsättning. 
 
Alla medlemmar är skyldiga att aktivt verka för föreningens ändamål. Medlemskapet är ett 
åtagande och kräver aktivt medverkande i föreningen. Det åligger även medlemmen att 
betala de stadgeenliga och av årsmötet fastlagda avgifterna samt även i övrigt följa 
föreningens stadgar och beslut. Medlemmen skall vid sin medverkan i föreningen arbeta 
för gemensamma frågor som rör hela sociala ekonomin och lägga sina särintressen i 
andra hand. 
 
 
Strukturer/funktioner 
 
Nätverk Social Ekonomi Skåne genomför ett årsmöte under perioden jan – juni, till vilket 
medlemmarna kallas via e-post. Årsmötet är öppet även för andra organisationer i den 
sociala ekonomin, men de har inte rösträtt vid val och beslut. 
 
Styrelsen ska vid årsmötet lämna en redogörelse för verksamheten under det gångna året. 
Vid årsmötet väljs en ny styrelse. Ambitionen är att styrelsen ska spegla bredden i den 
sociala ekonomin. 
 
Styrelsen kan inom sig göra arbetsfördelning av olika arbetsuppgifter. Styrelsens arbete 
baseras på konsensus. Om omröstningar ska genomföras måste 3/4 av ledamöter bifalla 
beslutet för att det ska vara giltigt. 
 
Styrelsen ska skapa mötesplatser inom föreningen som gör ett aktivt deltagande möjligt för 
alla medlemmar och därigenom ökar alla medlemmars delaktighet i föreningens 
verksamhet och beslut. Styrelsen ska även skapa informationskanaler som möjliggör 
fortlöpande informationsutbyte inom föreningen. 
 
 
Uppgifter/verksamhet 
 
Nätverk Social Ekonomi Skåne bedriver verksamhet inom tre olika fält. 
 
• Kunskapsutveckling som stöd för de egna medlemsorganisationernas arbete 

Uppgifter som kan komma ifråga är t ex erfarenhetsutbyte, ledar- och handledare-
utbildning, seminarier, samarbete med forskning i Skåne, nationellt och utomlands. 

 
• Kunskapsspridning om den sociala ekonomin i samhället 

Exempel på uppgifter är dialogmöten, informationsmaterial, öppna seminarier, kart-
läggningar, analyser och informationsspridning. Målgruppen återfinns inom politik, 
offentlig sektor, media, forskarsamhälle, näringsliv, skolelever m fl. 
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• Påverkansarbete till fördel för den sociala ekonomin 
Påverkansarbetet syftar till att skapa intresse för den sociala ekonomins möjligheter 
och på så sätt generera politisk, ekonomisk och annan uppbackning av verksamheter 
inom den sociala ekonomin.  

 
Gemensamt för aktiviteterna som Nätverk Social Ekonomi Skåne tar sig an är att de ska 
ha ett samhällsutvecklingsperspektiv. 


