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.
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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, sytjänster
- 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 är även ett lokalt resurscentrum för kvinnor och social ekonomi
Medlemmarna deltar i föreningen genom att arbeta för föreningen.

Verksamhetsberättelse 2017
Här ger styrelsen för BIIA ekonomisk förening, verksamhetsberättelse för 15:e verksamhetsåret –
2017. BIIA är Lokalt Resurscentrum för kvinnor, för ökad jämställdhet och mångfald i samhället.
BIIA resurscentrum ingår i nätverket Winnet Sverige
Bakgrund
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.
BIIA Organisation
Medlemmar & Styrelsen BIIA

Administration & samordning

Serviceföretaget

Resurscentrum

Företag/nätverk

Skapa jobb / försörjning Samhällsnytta / integration Utveckla företagsamhet/företagande

Administration
Den ekonomiska föreningen har 7 medlemmar, 2 av våra medlemmar är män, 1 är den ideella
föreningen Globulen.
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Styrelsen har under året haft 8 protokollförda ordinarie möten och ett extra möte om ekonomin.
Den ordinarie föreningsstämman hölls 18 april.
Styrelsen har fyra ledamöter, ordförande Camilla Andersson, 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.
Övergripande samordning och budgetansvaret är fördelat - varje resultatenhet har en ansvarig
samordnare, Iris Reissig är övergripande administratör och sköter föreningens bokföring och
löner, som deltidsanställda. Huvudkontoret har flyttat från Mariestad till kassörens kontors
adress i Skagersvik. Föreningens revisor är medlem Ulla Landenmark.
Under 2017 har sammanlagt 20 personer fått lön från BIIAs verksamheter – varav 0
heltidsanställda, 9 deltidsanställda och 11 personer med timanställning. Av de 20 personerna var
12 kvinnor och 8 män, 13 personer med utländsk bakgrund.
Medlemskap och samarbeten
BIIA är medlem i:
Globulen – ideell förening
Winnet Sverige, Nationellt Resurscentrum för kvinnor – ideell förening

BIIA resultatenheter/projekt 2017
BIIA SF, Skövde Parkstugan – Lunch och mötesplats (Robert)
Verksamheten som har varit en del av BIIA’s framgångar genom åren 2010-2016 lades ner under maj
månad 2017. http://www.landulla.com/biiaresurscentrum/BIIA%20Parkstugan%202015.pdf

BIIA AIS Östersund (Elmer)
Syftet med BIIA A.I.S (Arbetsintegrerande språkpraktik) har varit att hjälpa nyanlända invandrare i
deras integrationsprocess i det svenska samhället, genom samhällsinformation och träning av den
svenska språket. Verksamheten lades ner i april 2017, av ekonomiska skäl och Elmers utträde ur
verksamheten.

BIIA Resurscentrum 2017 (Ulla)
BIIA resurscentrum har inspirerat och stimulerat till jämställd tillväxt och samhälle i
organisationen Winnet Sverige, www.winnet.se (ideell förening som arbetar nationellt och
internationellt). BIIA resurscentrum har kontaktvägar inom offentlig verksamhet, privata
näringslivet och till ideella organisationer som vi gärna delat med oss av,
www.landulla.com/biiaresurscentrum.
Att stödja människor att hjälpa sig själva till försörjning och samhället har varit motivet och
drivkraften i BIIA resurscentrum. Från och med 2018 kommer dock verksamheten att förändras
till att fortsätta vara en mötesplats på internet men Mänskliga Rättigheter i praktiken, spelet
som tagits fram av Folkuniversitetet i ett EU-projekt och som BIIA använt i studiecirklar och
föreläsningar, med asylsökande, nya i Sverige och representanter från föreningsliv kommer
istället vid efterfrågan att erbjudas via föreningen Globulen istället pga minskade resurser i BIIA
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BIIA Linde Redesign, Lindesberg (Margaretha)

Verksamheten ökade, fler kunder kom,
syjobben ökade och loppisförsäljningen
också. Många lämnade in saker till
försäljning, så det blev trångt i hyllor och
på bord.
Plantförsäljningen gick också bra.
Arrangemang: 2 klädbytardagar, en i
april, en i oktober i samband med
Naturskyddsföreningen, i maj Linde
Vårdagar, i september Lindemarken
och i december Julskyltningssöndagen.
BIIA-gänget på sommarlunch i Vedevåg: (Wang,
Lillianne, Margaretha, Zeynep, Cecilia, Thaer
Personal:
Städjobb, vi hade några fasta kunder och sen flyttstäd och fönsterputsningar. 8 personer har
jobbat på timme med hushållsnära tjänster.
I butiken var i början på året två skräddare anställda, en på 50% och en på 75% och en
verksamhetsansvarig, kvinna 50%. I slutet på året: en man anställd 75%, kvinna 30%.
Praktikanter hade vi, men på sommaren var det bara en som vi fick betalt för av AF. Vår
trogna Fas3-are har vi haft hela året. Efter sommaren fick vi inga nya praktikanter och
nystartsstödet togs också bort. Även om kassainkomsten ökade, så kunde den inte öka lika
mycket och snabbt som AFs
stöd minskade. Ekonomisk
kris! Verksamhetsansvarig
tog inte ut nån lön för att
lösa den mest akuta krisen.
I slutet av novemberdecember kom några
praktikanter, men det var
redan för sent,
nedläggningsbeslutet var
redan fattat.
3 personer har fått jobb
under året, 1 kvinna och 2
män.
Artikel i tidningen ETC Bergslagen
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Nordplus Vuxen projektet (Robert, Camilla, Gunta, Ulla)
Nordisk-baltiskt samarbete i att skapa Innovativt Utbildningsprogram för vuxenutbildare att
arbeta med förövare, kvinnor och barn som upplever Våld i Nära Relationer - genomförs under
perioden augusti 2016 – maj 2018. De som förväntas påverkas av projektet är organisationer och
nätverk från Litauen, Island, Sverige och Norge som ger stöd och inspiration till vuxnas lärande,
att vuxna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin
ställning i arbets- och samhällslivet samt främja personlig utveckling. Utbytet av erfarenheter
kommer att vara till nytta för alla personer och organisationer/nätverk som engageras i projektet
för att lära av varandra och att gå samman, vilket kommer att stärka den kompetens som behövs
för att möta den gemensamma utmaningen att arbeta effektivt med våld i nära relationer. De
konkreta resultaten av projektet som förväntas är 1) Handbok med flera goda exempel, lärande
erfarenheter från varje land 2) Innovativt utbildningsprogram som utvecklas under projektets
workshops och seminarier 3) finnas tillgängligt på projektets och partners webbplatser och
spridas vidare i deltagande lände genom lokala aktiviteter 4) projektets utbildningsprogram blir
ackrediterat/godkänt i minst ett nordisk-baltiskt land.
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