GLOBULEN
Föreningen Globulen arbetar för en hållbar mänsklig utveckling som motverkar utanförskap. Föreningen
medverkar till den sociala ekonomin genom social-ekonomisk företagsamhet och bidrar till individens egen
förmåga att utveckla och/eller ta tillvara sina resurser.
______________________________________________________________________________________

Verksamhetsberättelse för år 2013
Den ideella föreningen Globulen samlar människor, föreningar och företag med
engagemang inom hållbar ekonomi och lokal utveckling. Föreningen är geografiskt
obunden, och har sitt säte i Skövde.
Syftet är att lära av varandra och att ta del av varandras kontakter och erfarenheter.
Föreningen arbetar för en hållbar mänsklig utveckling som motverkar utanförskapet.
Föreningen medverkar till den sociala ekonomin genom social-ekonomiskt företagsamhet
och bidra till individens egen förmåga att utveckla och/eller ta tillvara sina resurser.
Föreningen har nu avslutat sitt nionde verksamhetsår och har sedan bildandet hösten 2004
främst engagerat sig inom:
 Socialt företagande
 Främja funktionshindrades möjligheter
 Lokal utveckling
 Integration & ungdomar
 Internationella kontakter
 Entreprenörskap / projekt
Medlemsavgiften består i att bidra med och dela med sig av sin kompetens och
engagemang.
Styrelsen 2013 har bestått av:
 Camilla Andersson, ordförande
 Ulla Landenmark
 Lydia Liu
Projektverksamhet:
Under 2013 har Globulen drivit fyra projekt inom föreningens verksamhet:
BIIA Q, arbetssökande kvinnor i sin sysselsättningsfas driver ett lunchcafé som
övningsföretag i Södra Ryd och verksamheten ingår i lokalt resurscentrum för kvinnor.
Vi samarbetar med BIIA ekonomisk förening.
Ungdomsprojekt, samarbete med IKMA resurscentrum i Örebro och två organisationer i
Jurmala, Lettland där ungdomar från båda länderna träffats vid två tillfällen för att lära
mer om entreprenörskap och hållbar utveckling. Projektet avslutas sommaren 2014.
Skaparstugan Trollhättan, vår ordförande arbetar nu som verksamhetsutvecklare för en
sysselsättningsplats som erbjuds långtidsarbetslösa och nyanlända till Sverige.
Samarbetet med BIIA under åren 2012-2013 har möjliggjort detta. Skaparstugan
förväntas kunna pågå en tid under 2014 också, med förhoppning att kunna etableras
långsiktigt.
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Aurora 2014-2020, vi deltar nu i ett transnationellt EU-projekt som syftar till att etablera
hållbara kontakter med organisationer i Turkiet, Belgien, Spanien, Tyskland, Polen,
Frankrike och här i Sverige. Lära av varandras organisationer och lära mer om
möjligheterna med nya programperioden inom EU.
Verksamhetsåret 2013 har representanter för föreningen också deltagit i, arbetat
med, engagerat sig för:
* Föreningarna Svensk – Albanska vänskapsföreningen och SENS, Sociala Ekonomins
Nätverk i Skaraborg
* Socialt företagande i Skövde, samverkan med Arbetsförmedlingen och BIIA ek.för.
Både män och kvinnor gynnas av Globulens verksamhet och fokus har varit som tidigare
år arbetssökande personer, aktiva föreningsmedlemmar och personer med utländsk
bakgrund.
Styrelsearbete:
Styrelsen har under året haft sju protokollförda styrelsemöten. I slutet av året hade vi
också samtal med föreningens revisor om årets verksamhet.

Kontaktinformation Globulen
Camilla Andersson torpamamma@hotmail.com
Ulla Landenmark
ullalandenmark@telia.com
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