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GLOBULEN
Verksamhetsberättelse för år 2015
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 Upphärad.
Syftet är att lära av varandra och att ta del av varandras kontakter och erfarenheter.
Föreningen arbetar för en hållbar mänsklig utveckling som motverkar utanförskap.
Föreningen medverkar till den sociala ekonomin genom socialekonomisk
företagsamhet och bidrar till individens egen förmåga att utveckla och/eller ta tillvara
sina resurser.
Föreningen har nu avslutat sitt 11 verksamhetsår och har sedan hösten 2004 främst
engagerat sitt inom:
● Socialt företagande
● Främja funktionshindrades möjligheter
● Lokal utveckling
● Integration & ungdomar
● Intenationella kontakter
● Entreprenörskap/projekt
● Ny teknologi, att använda Skype och Webbinar för möten och
kunskapspridning
Medlemsavgiften består i att bidra med och dela med sig av sin kompetens och
engagemang.
Styrelsen 2015 har bestått av:
● Camilla Andersson, ordförande
● Ulla Landenmark / Rigmor Karlsson
● Lotta Dickman
● Gunta Westin

Projektverksamhet:
Under 2015 har Globulen drivit 3 projekt inom föreningens verksamhet.
Aurora 20142020
Två resor har genomförts. En till Tyskland och en till Turkiet, som
var projektets avslutningsresa.
EUprojektet syftade 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
Mer information om projektet på 
www.landulla.com/globulen./aurora.htm
och
www.aurora20142020.weebly.com
kaparstugan Trollhättan,
S
projektet har avslutats i april.
www.skaparstugan.se
Folkhälsoprojekt Alingsås,
i samarbete med Alingsås kommuns LLSkonsult och
Globulen Alingsås har det genomförts ett mat och samtalsprojekt. Med hjälp av
appen 
www.matglad.nu
.
Camilla Gustavsson höll föreläsning om livet med dolda handikapp.
Projektet är nu avslutat.
Resultat av årets projekt
Auroraprojektet ledde till en första studiecirkel. Europeiska projekt.
Skaparstuganprojektet ledde till att Camilla nu har startat eget företag med bl a
ebutik.
Folkhälsoprojektet ledde till att Globulen har vuxit till en ny enhet i Alingsås.
Parkstugan
Parkstugan står på egna ben, och har nu kunnat anställa deltagare och står själva
för Livsmedelsverkets tillstånd.
Utbildning
Globulenmedlemmar har även deltagit i projekt som Uppsala Folkuniversitet höll i.
EUprojekt MR mänskliga rättigheter. Vi blev utbildade att använda deras redskap.
Lotta gick DreamBuilder kurs. Tanken är att stärka individens framtidsvision och att
vi ska kunna anlita Lotta i framtida projekt. Camilla har även delgivits aktuellt
material.
Telefon till Lotta är 073978 22 54, mail 
lotta_d@msn.com
Kontaktinformation Globulen
Camilla Andersson 
torpamamma@hotmail.com

