BIIA ekonomisk förening är ett arbetsintegrerande socialt företag. Ett serviceföretag som
erbjuder tjänster till privatpersoner och företag och ett resurscentrum som arbetar för att fler
människor ska kunna vara delaktiga i samhällsliv, arbetsliv och företagande.
________________________________________________________________________________

Serviceföretaget BIIA ekonomisk förening
org.nr 769607-8661

ÅRSREDOVISNING
för räkenskapsåret 1/1 - 31/12 2015

Serviceföretaget BIIA ekonomisk förening org.nr 769607-8661
…§ 2 Föreningens ändamål (i stadgarna)
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att
- bedriva serviceuppdrag i egen regi
- fungera som egenanställningsföretag för personer utanför den ekonomiska
föreningen
- uppdrag som BIIA utför är hushållsnära tjänster, catering, transporter
- erbjuda gemensam projektutveckling och andra uppdrag som syftar att möta
framtidens arbetsmarknad och använda samhällets resurser för detta
- bedriva föreläsnings- och kursverksamhet
- främja kompetensutveckling hos företag, organisationer, kommuner och
region/landsting
- föreningen även är ett lokalt resurscentrum för kvinnor och social ekonomi
Medlemmarna deltar i föreningen genom att arbeta för föreningen.
Verksamhetsberättelse 2015
Här ger styrelsen för BIIA ekonomisk förening, verksamhetsberättelse för trettonde
verksamhetsåret – 2015.
Det är också åttonde året som Lokalt Resurscentrum för kvinnor, för ökad jämställdhet och
mångfald i samhället. BIIA resurscentrum ingår i nätverket Winnet Sverige.
Administration
Serviceföretaget BIIA ekonomisk förening bildades 2001, genom ett projekt ”Arbetspoolen”
som Föreningen Kvinna Skaraborg och Kooperativ Utveckling Skaraborg (nuvarande
Coompanion) då genomförde. När den ekonomiska föreningen bildades 2001, var
ambitionen att när verksamheten kommit igång för de egna medlemmarna också kunna
stödja andra personer att komma in på arbetsmarknaden.
Denna ambition har nuvarande medlemmarna följt i föreningen och detta bland annat
genom att vara ett aktivt lokalt resurscentrum för kvinnor samt att utveckla
satsningar/projekt som leder till arbete och företagande i samarbete med andra aktörer.
Den ekonomiska föreningen har 8 medlemmar, 3 av våra medlemmar är män.
Styrelsen har under året haft fyra protokollförda styrelsemöten via Skype och den ordinarie
föreningsstämman hölls 24 april 2015.
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BIIA Organisation
Skapa jobb / försörjning

Samhällsnytta / integration

Utveckla företagsamhet/företagande

Styrelsen har fyra ledamöter, ordförande Elmer Arandia, kassör Iris Reissig, sekreterare
Margaretha Garp och ledamot Gunta Westin. Alla medlemmar är välkomna på styrelsens
möten och kan delta aktivt och påverka föreningens verksamhet.
Under 2015 har stora förändringar skett. En av föreningens huvudgren – BIIA Etableringslots med verksamhet och flera kontor i Skaraborg, Örebro län och Östersund lagts ner på grund
av Arbetsförmedlingens uppsägning av tjänsten Etableringslots.
Detta beslut påverkade hela föreningen och omedelbart de medlemmarna och anställda som
hade sin huvudsysselsättning inom lotsverksamhet, som var tvungna att omorientera sig.
Under 2015 har det hänt några förändringar i styrelsen. Ulla Landenmark, i många år
verksamhetsutvecklare och samordnare i föreningen, har dragit sig tillbaka ur styrelsen.
Övergripande samordningen och budgetansvaret har blivit fördelat - varje resultatenhet har
en ansvarig samordnare, Iris Reissig är övergripande administratör och sköter föreningens
bokföring och löner, som deltidsanställda.
Huvudkontoret finns i Mariestad på Marieholmsvägen 2 C.
Föreningens revisor är Cordula von Dolsperg, Finnerödja.
Under 2015 har sammanlagt 32 personer fått lön från BIIAs verksamheter – varav 6
heltidsanställda, 6 deltidsanställda och 20 personer med timanställning. Av de 32 personer
var 18 kvinnor och 14 men, 27 personer med utländsk bakgrund
Medlemskap och samarbeten
BIIA är medlem i;
SENS, Sociala Ekonomins Nätverk i Skaraborg – ideell förening
Globulen – ideell förening
Winnet Sverige
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BIIA resultatenheter/projekt 2015
BIIA SF, socialt företagande Skövde (Robert)
Parkstugan – Lunch och mötesplats
’Nystarten’ sommaren 2015 blev en rivstart, och vi har gått som tåget sedan dess. Alla
närvarande och inblandade kan vara stolta över att tagit ansvar och varit delaktiga i
utvecklingen. Bra samarbete, bra gruppdynamik, bra resultat och nöjda parter och kunder.
2015 var vi 2,5 anställda och avslutade året med att stötta TMV i investeringen av en
värmepump till lokalen. Även investerat i bildkanon fastmonterad och en enkel men bra
högtalarlösning (Jula). Inte för att förglömma vår nya fantastiska spis för en spottstyver.
Nu är vi 3,5 anställda Robert med samordnaransvar verksamheten och deltagare (stadigt
fullsatt 10 deltagare), Buschra med nytt breddat ansvar för våra språkpraktikanter (3+5
damer), Åsa sköter bokföringsrutinerna, skriver referenser och lite allt i allo, Ivelin låser upp
portarna 07.40, bakande husmor och frukostvärd.
En nödvändig lösning för att kunna driva vidare blev att fastanställa mig Robert med
nystartsjobb. Detsamma kommer bli för Bushra med nu. Ytterligare halvtidstjänster kommer
det att bli. Vilket säkerställer kvalitet, robusthet och den tänkta produktionsökningen i köket.
Folk kommer till oss och mår bra. Både som besökare, kunder och deltagare. Det är vad vi
jobbar för. Ökad glädje, ökad trygghet, ökade krafter, inspiration och lust. Alla är välkomna,
kan bidra och bidrar till helheten.. Det är egentligen magi.:)!.. eller bara att skapa bra
förutsättningar, normer för alla och allt.
Nåväl. Hemstäduppdrag håller blygsam nivå och lunchcatering närmar sig långsamt (men
med miljösamverkans goda öga) och officiell betald arbetsträning har inte tagits tag i än. Men
vi hissar flaggan varje dag 08.00-16.00 för det.:) (Något som inte vart på många, många år)!
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BIIA Linde ReDesign (Margaretha)
2015 har verksamheten i Lindesberg fortsatt med bra fart och
utvecklats.
Loppis har tagit emot många gåvor från bygdens folk och många
kommer in och köper, ofta med utländsk bakgrund som gärna vill
prata svenska ett tag.
Träffpunkt har vi blivit där folk kan få hjälp med att tyda brev från
myndigheter, hjälp att hitta i stan, veta hur det fungerar i Sverige,
m.m.
Syjobben har också ökat, vi lägger upp byxor, klänningar, syr in eller
lägger ut, syr blixtlås m.m. Folk lämnar in och hämtar när det är
klart. Även en kökssoffa och en fåtölj fick nya ”kläder”.
Redesign när det inte har kommit in syjobb så har vi sytt förkläden,
kuddar, väskor och annat från material som vi fått in.
Kursverksamhet i samarbete med NBV: sy- sticka-virka och prata
svenska för invandrartjejer och kvinnor, 2 kurser med vardera 4
deltagare.
Plantuppdragning och försäljning
har vi också gjort, men i år fick
paprikorna och chilisen ohyra, så
det vart bara tomater som vi
sålde. På fotot är det
omplantering av
”bebisplantorna”
Samarbete med Omställning
Lindesberg som fick låna lokalen
till sina träffar.
Lokala arrangemang i Lindesberg:
Klädbytardag i samarbete med Naturskyddsföreningen.
Andra dagar har vi haft jippon, som visningar av
bröllopskläder, Linde vårdagar, julskyltning och annat.
Personal:
Vi har varit 2 anställda, en på 80% och en på 10% (kvinnor).
Vi har haft 10 ( 6 kvinnor 4 män) på språkpraktik
1 arbetsträning (kvinna)
3 på fas 3 (2 kvinnor 1 man)
9 på timjobb med hushållsnära tjänster (4 kvinnor 5 män).
Under året har 5 av ”timstädarna” fått andra jobb (1 kvinna 4
män).
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BIIA AIS (Elmer)
BIIA Lots avslutade som bekant den 25 may 2015. Vi har haft mellan 20-30 deltagare
Merparten av våra deltagare gick med vårt stöd vidare till arbete eller praktik.
I verksamheten var Mohammed anställd, men som numera är sjukskriven,
I verksamheten som deltids hade vi Claribel
Efter Lots tiden tog vi fram ett nytt koncept som AF köpte
Det blev A.I.S (Arbetsintegrerade språk praktik)
Denna verksamhet startade juli 2015, i augusti 2015 tog det fart med med 27-30 deltagare
Av dessa 12 kvinnor, gick nio vidare till anställning/praktik med BIIA.s hjälp.
3 st slutade programmet utan vidare åtgärd från BIIAs sida
15-18 män, de flesta fick praktik eller anställning
3 män kunde vi inte hjälpa till av olika individuella orsaker.
I A.I.S har dessa arbetat:
Mohammed heltid numera långtidssjukskriven
Mahmoud 50% som data lärare fram till 7 januari, han slutade på egen begäran för att gå
vidare till studier
Claribel heltid som studie och verksamhets utvecklare
Simon som har sysselsättning 100%
Catharina praktikant 50%
Numera har vi ett eget lokal med 3 studierum och ett kök.
I skrivandets stund är verksamheten blygsam med total 4 deltagare, förväntningar finns.
Vi jobbar för att hitta lösningar och undvika en eventuell nedläggning.
BIIA Östersund behövs.
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BIIA Resurscentrum (Ulla)
BIIA resurscentrum inspirerar och stimulerar till jämställd tillväxt och samhälle i
organisationen Winnet Sverige (ideell förening som arbetar nationellt och internationellt).
+ BIIA resurscentrum har kontaktvägar inom offentlig verksamhet, privata näringslivet och till
ideella organisationer som vi gärna delar med oss av.
se mer på www.landulla.com/biiaresurscentrum
I Östersund under sommaren och hösten 2015 har BIIA resurscentrum, etablerat sig i ett
asylboende utanför stan. Det BIIA resurscentrum gör i Grytan är att komma i kontakt med de
som är asylsökande och som vill använda sin tid till att hitta vägar in i samhälle och arbetsliv,
att skapa mötesplats och erbjuda olika aktiviteter och studiecirklar i den mån de kan
godkännas som folkbildning utifrån de regler som gäller. Folkuniversitetet är vår
folkbildningsaktör i BIIA resurscentrum. Ett koncept som kan komma att utvecklas vidare i
landet.
BIIA resurscentrum har varit med att starta upp ett team som bakar och lagar mat, UGM Utländska Grytans Mat. Tillsammans med företaget Construktiva konsult Projekt & Idékontor
och med stöd från Länsförsäkringar Jämtland arbeta vidare det första halvåret under 2016 för
att vidareutveckla konceptet och bidra till integration. Vi hoppas att vi tillsammans med fler
aktörer kan skapa ett utvecklingsprojekt kommande år. Att stödja människor att hjälpa sig
själva till försörjning och samhället är motivet och drivkraften.

Elmer Arandia

Iris Reissig

Margaretha Garp

ordförande

kassör

sekreterare

Gunta Westin
Styrelseledamot
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