
	
Verksamhetsplan 2019 CSR Småland, ideell förening 

 
Utveckling av föreningen 
Föreningens styrelse diskuterar löpande utvecklingen av föreningen vad gäller antal 
medlemmar och aktiviteter under året. Vi strävar fortsatt att öka antalet medlemmar, främst 
inom Jönköpings Län, där vi har ett etablerat kontaktnät. Målet är att vi vid årets slut ska 
vara 70 medlemmar. Ambitionen är att inom några år utöka nätverket i hela Småland. Vi 
välkomnar dock medlemmar från hela Småland redan nu och håller goda relationer med 
viktiga aktörer för eventuella samarrangemang i Kronberg och Kalmar län. 
 
Aktiviteter under året  
CSR Småland har följande aktiviteter inbokade för 2019. Planering för hösten görs under 
våren.  
 

• 23/1 Träff med fokus på cirkulär ekonomi i Vaggeryd. Leader Västra Småland är 
arrangör. CSR Småland är medarrangör och berättar om föreningen och projektet 
kring cirkulär ekonomi. All:In och ReMida deltar också.  

• 25/1 Frukostföreläsning om hållbar konsumtion och produktion (mål 12). 
Frukostföreläsning med ROL, Soeco och Bolt på Huskvarna Stadshotell om hållbar 
konsumtion och produktion (mål 12). 

• 25/1 Frukostträff för samhällsentreprenörer och sociala innovatörer, arrangerat av 
Coompanion Jönköpings län. Anna Carendi presenterar föreningen och projektet 
cirkulär ekonomi.  

• 29/1 Inspirationsfrukost på Science Park i Jönköping. Anna Carendi presenterar 
föreningen och projektet cirkulär ekonomi. 

• 20/2 Jobbträff Gislaved. För fjärde året i rad arrangeras jobbmässan för inkludering, 
som i år går under namnet Jobbträff Gislaved. En mässa för både arbetssökande, 
arbetsgivare och för civilsamhället. CSR Småland (Jenny Jakobsson och Patrik 
Sundberg) kommer vara på plats och informera om föreningen och projektet cirkulär 
ekonomi.  

• 28/2 UF-mässan på Elmia i Jönköping. CSR Småland (Anna Carendi och Jenny 
Jakobsson) föreläser på ett lunchseminarium med temat hållbar konsumtion och 
produktion, ett av FN:s global mål år 2030.  

• 28/2 Skräp är det som återstår när fantasin tagit slut. CSR Småland är 
medarrangörer till en lunchföreläsning om cirkulär ekonomi som Jönköpings 
kommun anordnar i kvarteret Ödlan. Karin Nordenstam från ReMida medverkar. 
ReMida är ett kreativt återanvändningscenter i Vaggeryds kommun. Här samlas rest- 
och spillmaterial från företag. Material som skulle slängts blir istället till ett värdefullt 
pedagogiskt material som används i förskolor, skolor och fritidshem. 



	
• 1/3 Informationsträff för Miljödiplomerade företag. Träffen arrangeras av 

Miljöstrategen. CSR Småland (Anna Carendi) medverkar och berättar om föreningen 
och om projektet kring cirkulär ekonomi. 

• 5/3: Årsmöte + föreläsning/workshop om cirkulär ekonomi (uppstart av projektet) 
• 18-21/3: Utbildning i ECG-bokslut, Jönköping (4 dagars utbildning) 

ECG står för Economy for the Common Good. ECG-bokslut är ett handfast verktyg 
som kompletterar företagets finansiella bokslut genom att mäta hur stor 
samhällsnytta som genereras utifrån sociala, demokratiska och miljömässiga värden.  

• 24/4 Konferens om socialt entreprenörskap + jobbmässa, Jönköping  
Jönköping University anordnar en konferens om socialt entreprenörskap, följt av en 
jobbmässa tillägnad de hållbara utvecklingsmålen Agenda 2030. CSR Småland är 
medarrangörer och kommer vara på plats. 

 
Kom gärna med förslag på föreläsningar, studiebesök, utbildningar eller andra aktiviteter 
som ni som medlemmar önskar sker inom ramen för CSR Småland. Mejla till 
info@csrsmaland.se 
 
Pilotprojekt om cirkulär ekonomi 
Under 2019 kommer CSR Småland att driva ett pilotprojekt inom cirkulär ekonomi. Projektet 
är finansierat av Tillväxtverket och Region Jönköpings län med totalt 1,4 miljoner kronor. 
Målgruppen är små och medelstora företag i Jönköpings län, som vill öka kunskapen och 
medvetenheten om cirkulär ekonomi och få möjlighet att ta fram en egen handlingsplan för 
att bli mer cirkulära. Både tillverkande företag och tjänsteföretag från alla branscher är 
välkomna att delta. 
 
Vad får deltagande företag? 

• Ökad kunskap om cirkulär ekonomi och cirkulära affärsmodeller. 
• Inspiration från hur andra företag arbetar med cirkulär ekonomi. 
• Stöd att identifiera möjligheter för verksamheten att bli mer cirkulär 

(möjlighetsfokuserad nulägesanalys). 
• Stöd att ta fram en handlingsplan hur genomförande. 

 
Vi kommer, förutom föreläsningar, workshops och studiebesök, att erbjuda varje företag 10 
timmar individuell coachning för att göra nulägesanalysen och ta fram handlingsplanen. 
 
Vad krävs av deltagande företag? 

• Att delta på föreläsningar, workshops och individuell coaching under året. 
• Att med stöd från projektet genomföra en nulägesanalys och ta fram en 

handlingsplan. Handlingsplanen ska skickas in till projektägaren innan projekttidens 
slut. 



	
 
Aktivitetsplan 

• 5 mars kl.8.00-12.00: Uppstart på CSR Smålands årsmöte – Föreläsning/Workshop 
(öppen för alla) 

• 4 april kl.8.30-12.30: Föreläsning/Workshop (för deltagande företag) 
• 3 maj kl. 8.30-12.30: Föreläsning/Workshop (för deltagande företag) 
• Prel i slutet av maj: Studieresor (öppen för alla) 
• 5 september kl. 8.30-12.30: Föreläsning/Workshop föreläsning öppen för alla, 

workshop för deltagande företag) 
• 7 november (heldag): Konferens med fokus på cirkulär ekonomi (öppen för alla) 

 
Övrigt 
Hemsidan kommer under året uppdateras med inspirerande exempel från våra medlemmar 
om hur de arbetar med hållbarhetsfrågor samt belysa projektet kring cirkulär ekonomi. För 
att öka synligheten kommer vi vara mer aktiva på Facebook under 2019 samt arbeta för att 
vi får ett antal artiklar om föreningen i lokal media.  
 
  



	
Budget 2019 
 

2019  
Intäkter  
Medlemsavgifter 151 500 
Deltagaravgift konferens 7/11 35 000 
Sponsring konferens 7/11 15 000 
Övriga intäkter1 23 000 
Summa intäkter 224 500 

  
Kostnader  
Kansli (arbetsinsats)2 96 000 
Kansli (hyra, papper, telefon)3 12 000 
Marknadsföring 5 000 
Redovisningsbyrå (bokslut) 6 000 
Kostnader konferens 7/11 50 000 
Hållbarhetspris4 10 000 
Summa kostnader 179 000 

  
Resultat 45 00 

 
1 Intäkter från konferens 2018, som kommer bokföras på 2019 pga oklarheter vad gäller 
momsplikt.   
 

2 RekoSund AB sköter administrationen av föreningen mot en ersättning på 6 000 kr/mån 
(ink. moms). I arbetet ingår medlemshantering inkl fakturering, uppdatera Facebook och 
hemsidan, skicka ut nyhetsbrev och inbjudningar, boka lokaler, ta emot anmälningar 
etcetera.  
 
3 Diya Consulting AB får ersättning på 1 000 kr/månad (ink. moms) för hyra och 
kontorsmateriel. 
 
3 Styrelsen föreslår att ett hållbarhetspris instiftas. Vad priset ska bestå av och hur det ska 
utformas kommer att utvecklas under året.  
 


