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Verksamhetsberättelse 2013
IKMA RC
Föreningens namn och hemort
IKMA Resurscenter är en ideell förening som är politiskt och religiöst obunden.
Styrelsen har sitt säte i Örebro.
Mål och syfte
Föreningens mål är att:

främja företagandet bland kvinnor oavsett bakgrund,

främja mångfald och jämställdhet,

kvinnor tar sin del av samhällets resurser i anspråk,

kvinnors kompetens tas tillvara i samhället
Föreningens syfte är att skapa en mötesplats för kvinnor där de får möjlighet att diskutera
frågor av gemensamt intresse, stödja och inspirera varandra, anordna gemensamma
aktiviteter, föreläsningar, utbildningar och projekt som leder till kvinnors och samhällets
utveckling och tillväxt.
Föreningens organisation
Föreningens beslut fattas vid medlemsmöten minst två gånger per år varav ett ska vara
årsmötet.
Styrelse och revisor utses vid årsmötet och beslutar om verksamheten mellan
medlemsmöten.
Styrelsen består av ordförande och minst två ledamöter.
Föreningen tecknas av styrelsen, eller dess utsedda representant/er.
Medlemskap
Alla som godtar föreningens stadgar och erlagt medlemsavgift kan bli medlem.
IKMA RC medlemskap och samarbeten
Medlem i:
Handelskammaren Mälardalen
ABF
Winnet Sverige
Samarbete med:
Regional Resurscentrum i Örebro
BIIA ekonomisk förening
Globulen – ideell förening
Ideelt Utvecklings centrum/CESAM
Jurmalas Bernu un jauniesu interesu cetnrs , Lettland
Utifrån IKMAs syfte och strategi för att främja kvinnors utveckling inom företagande,
presenteras här verksamhetsberättelsen för perioden 2013. Vi presenterar i
informationsrutorna först resultatet från 2013 och strax efter har vi planering inför 2014.

Det ekonomiska läget samt brist på vissa kunskaper -speciellt för invandrare, försvårar
ytterligare möjligheterna att utvecklas i snabbare takt som människa och företagare, detta
även gäller arbetet inom IKMA RC som förening. Under 2013 fick vi inget
basfinansieringsbidrag eller stöd av kommunen vilket påverkade vår verksamhet för
medlemmar. Istället sökte vi andra möjligheter som att delta i andras aktiviteter samt jobbade
med 2 projekt.
IKMA RC aktiviteter
Genomförda aktiviteter under 2013 blev 4st medlemsmöte: Årsmöte, Extra årsmöte, 2st
styrelsemöte samt deltagning i aktiviteter som beskrivs nedan.
Vi började året med IKMA RC nätverksträff hos Eva Sape Atelje, Cafe och inredning den 22
januari. Som medlem i Handelskammarens Mälardalens, deltog vi sista fredag varje månad på
Promotion Morgon där vi kunde bjuda in våra gäster. Vi deltog regelbundet på Regionalt
Resurs Centrer i Örebro genom Styrgruppsmöte som arrangerades av Länsstyrelsen. Den 8
april deltog vi på Kunskapsdagarna och lyssnade inspirerande föreläsningar. Den 9 maj fick vi
inbjudan till Järleåns vårensvandring som arrangerades av Ekowes. Den 9 september deltog vi
på en konferens i Hallsberg "Nyanländas kompetens - en outnyttjad resurs!?
Mellan den 11-14 nov 2013 deltog vi på Global Entrepreneurship Week i Örebroregionen och
med en intressant föreläsning om ”Drivkraft – entreprenörskap och innovation lyfter
näringslivet”. Dessutom den 14 november var alla IKMAs medlemmar bjudna att delta i
MittFöretag dagen i Örebro. Näringslivskontoret stödjade oss med gratis inträdesbiljetter.
Det blev en kunskapsgivande- och nätverkande dag. Årets sammanfattning och avslutning
blev den 12 december med Julbord i Wadköping.

Aktiviteter under projekt
Vi hade ett samarbete med Regional Resurscenter i Örebro inom projektet JämFör som styrs
av Länsstyrelsen. Inom detta projekt under 2013 fick vi diskussioner mellan beslutsfattarna,
politiker och kvinnor med utländsk bakgrund samt en kompetensutvecklande workshop.
Dessa var ett mycket givande möte som gjorde att vi kom närmare beslutsfattarna. Den 30
januari sker inom JämFör ramen ett möte i Askersund med Ingela Pihl, Johanna Tybell, Lena
Danielson BIIA och Gunta Westin IKMA med diskussion om planerade aktiviteter. I
samarbete med BIIA genomfördes 5 möten med avslutning på Arbetsmarknadsdagen om
Kvinnor i Vivalla och socialt företagsamhet. 25 september bjud Regional Resurscenter i
Örebro oss till Tillväxtverkets konferens ”Uppdrag tillväxt – hur då?” i Stockholm. Under
JämFör projektet fick Deborah Johansson möjlighet att åka till konferens
”Invandrarkvinnors etablering på arbetsmarknaden” som ordnas av IKF i Malmö den 18
november. Under hösten har vi påbörjat ett delprojekt inom JamFör med fokus på
genusintegrering inom den företagsfrämjande verksamheten. Projektets namn ”Det lönar sig”
med Déborah Johansson som projektledare. Projektet slutar aug-sep 2014 med
presentationsmöte.
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Som ett annat alternativ valde vi att jobba med projektet Marknadsföring och Sociala
medier för företagare Del 1 avslutning och Del 2 fortsättning som finansieras av
Jordbruksverket och EU. Där sökte vi deltagare från landsbygden. Inom projektet genomförde
vi 3 workshop och individuella rådgivningar.

Under året startade vi ett internationellt samarbete med Lettland. Resultat av detta samarbete
blev ett projekt för ungdomar ”Ett steg mot hållbart entreprenörskap”. Under projektet fick 10
lettiska ungdomar samt 10 ungdomar från Sverige träffas och lära av varandras kultur och
demokrati samt fick kunskap om entreprenörskap. Som resultat av detta ska de genomföra en
egen aktivitet och presentera den under 2014.

Verksamhetsplanen för 2014
IKMA RC är till för:


Invandrarkvinnor som driver eller funderar på att driva företag, samt de som söker
alternativa lösningar för sysselsättning. Denna grupp är av vital betydelse för den
samhällsekonomiska utvecklingen.
De kan skapa tillväxt, sysselsättning och har dessutom potentiella fördelar när det gäller
export, kontakter och kännedom om andra länder.

Svenska kvinnor som driver företag och vill utvidga sitt nätverk tillsammans med
invandrarkvinnor.
BEHOV
Att medlemmarna utvecklas, få kunskapslyft, är delaktiga i samhällslivet, debatterar om
jämställdhet, bli lyhörda, få möjligheter att påverka och även att deras verksamheter ska
utvecklas. För att detta blir möjligt bör IKMA RC fortsätta jobba på att få stöd från samhällets
olika aktörer och få plats på olika arenor.
Styrelsens uppdrag kan vi beskriva som:
Att jobba för att skapa en positiv delaktighet, mångfald och entreprenörsanda inom
föreningen. Att fortsätta jobba för att främja delaktighet och mångfald inom näringslivet.
Samhället förändras därför har IKMA RC uppgiften att bl.a. jobba med kunskapslyft, lyfta
fram jämställdhetsfrågor, kvinnors inflytande och skapa mötesplatser där kvinnor och
beslutsfattarna möts.
Styrelsen skall spana efter allt som är viktig och som har att göra med föreningen,
kvinnofrågor och invandrarkvinnor i samhället. Detta handlar om mycket mer än integration
och jämställdhetsaspekter vilka vi tänker koncentrera oss på i vårt arbete. Detta är
styrelseledamöternas ansvar och skall arbeta intensivt under 2014.
Vad vill vi åstadkomma under året 2014
Målet för 2014: Att IKMA RC skall söka och driva olika former av projekt där medlemmarna
kan ta del av och få möjlighet att förstärka deras nuvarande företag eller skapa nya företag
som ett alternativ till sysselsättning. För att kunna nå målet, så finns olika vägar att gå.
Vi skall söka verksamhetsbidrag för 2015 samt andra sorts finansieringar för olika
aktiviteter/projekt.
Pågående projekt:
 ”Marknadsföring och sociala medier för företag Del II”
projektledare Anette Valdemarsson
till
 Internationellt ungdomsprojekt ”Ett steg mot hållbar entreprenörskap”
Koordinator från Sverige Gunta Westin
 ”Det lönar sig” projektledare Déborah Johansson.

mars 2014
sep 2014
sep 2014
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Ekonomiska mål
Aktivitet
Söka ekonomisk finansiering/stöd för
verksamhet
Anordna aktiviteter
Projekt ansökan om Kvinnors organisering
Söka ekonomisk finansiering för lokal

Nuläge

Kommentar
Ska lämnas i okt.
Ny ansökan
2014
Minst 2
Ska lämnas 15
Ny ansökan
september 2014
ansökan
till kommunen

Avslag
2
ingen
ingen
2

Anordna aktiviteter under projektet Jämför

Utvecklingsmål för IKMA RC under 2014
Aktivitet

Mål-2014

Minst 1

Nuläge/2013
Ö-län,
Stockholm,
Västmanland

Mål-2014

Få flera medlemmar
Involvera flera att delta i våra projekt och
aktiviteter

12

15

20

30

Informationsdagar
Marknadsföra IKMA RC genom andra
som t.ex. Handelskammaren Mälardalen,
Winnet Sverige, ABF
Informera om IKMA RC genom olika
mötesplatser
Utveckla och underhålla hemsidan och
Facebook sidan
Delta i Internationell projektet Ett steg mot
hållbar entreprenörskap för ungdomar
Sverige-Lettland

Minst 2

Minst 2

Minst 3

Minst 3

Nå 5 länsnivå

Ansvarig Deborah
Johansson

Kommentar

5 län

Facebooks sida Underrätta
Susana Herbozo
IKMA RC och minst 2 x per
ansvarig
nätverksgrupp
år

pågående

Utvecklingsmål för medlemmarna under 2014
Aktivitet
Nuläge
Inventera medlemmarnas kunskaps
Ej genomfört
bank samt behov och kartlägga den
Samarbeta med BIIA
pågår
Planera utbildningstillfällen eller
föreläsningar /möjligt inom LRC

avslutning

Mål-2014
1
pågår
Minst 2

Kontaktperson
Gunta Westin

Kommentar

Anordna sociala aktiviteter
tillsammans med RC

2

Minst 2
Kurs m. ABF

Utbildning i föreningskunskap
Söka inspiratörer även bland
företagare/invandrare (kvinnor/män)

Samarbetsmål 2014
Aktivitet

Minst 2 gång.

1

Nuläge

ABF
IFS/Almi
Länsstyrelsen
Behålla samarbetet med nuvarande
Ö-Kommun
organisationer. Alltså ha kvar och
Arbetsförmedlingen
söka nya samarbetspartner.
Tillväxtverket
Handelskammaren
Mälardalen
Globulen/BIIA
IUC/Cesam
StartCentrum
Handelskammaren
Vara kvar som medlem i
Mälardalen
organisationer och söka inträde i WINNET Sverige
nya.
ABF
NRC
Styrelsemöten

2

Medlemsträff blir det varannan
månad, inkl. årsmöten
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Mål-2014

Resultat

FSF
Svensk Näringsliv
Örebro Universitet

UNIFEM
Sv.Kvinnolobyn

Minst 2
Minst 6

För övrigt skall vi ha i åtanke om man ser möjligheter att ta upp flera övriga punkter som är
viktiga och väntar på att skrivas som nya mål:
Projekt: se möjligheterna att driva och utveckla verksamheter inom alla områden som kan
gynna gruppen.
Ha roligt! – Vi använder oss av alla våra festliga tillfällen, lokala som internationella, för att
kunna jobba och ha roligt tillsammans med andra!
Vi delar med oss vid olika aktiviteter ex. middag tillsammans till självkostnadspris.
Kulturella aktiviteter är även välkomna!
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