Verksamhetsberättelse 2020 CSR Småland, ideell förening
Föreningens utveckling
Föreningen bildades av Jenny Jakobsson, Adlignum AB, Anna Carendi, Diya Consulting AB,
och Patrik Sundberg, Sundberg Sustainability AB, den 29 april 2016. I november 2016 hade
föreningen ett extrainsatt årsmöte för att välja styrelse och i april 2017 hade föreningen sitt
första ordinarie årsmöte.
Syftet med föreningen är: ”Att skapa engagemang bland företag och andra aktörer till att
utveckla hållbara verksamheter och därigenom bidra till en attraktiv region, samt att vara en
mötesplats som bidrar till hållbar verksamhetsutveckling och nya affärsidéer.”
Företag, ideella föreningar, aktörer inom utbildning samt offentliga aktörer kan bli
medlemmar i föreningen. Under 2019 gick CSR Småland från 44 till 62 medlemmar. 2020
ökade antalet medlemmar till 68. Målsättningen är att nå 100 medlemmar.

Aktiviteter under året
På grund av Coronapandemin och dess restriktioner
ställdes några av CSR Smålands aktiviteter in, men de
allra flesta ställdes om till digitala arrangemang. Digitala
träffar möjliggör för medlemmar att delta oavsett var en
bor och minskar resandet. Därför kommer digitala
träffar fortsatt att vara ett viktigt inslag i föreningens
verksamhet som komplement till fysiska träffar, som
förhoppningsvis kommer igång under 2021. Under året
har föreningen även haft en utomhusaktivitet.
•

•
•

3/3 Nya öppningar för att skapa konkurrenskraft för hållbara företag
Presentation av Regional utvecklingsstrategi för Jönköpings län samt diskussion om
samverkan mellan Region Jönköpings län, CSR Småland, företag och andra
företagsfrämjande aktörer för att utveckla hållbara verksamheter och bidra till en
hållbar region.
23/4 Digitalt årsmöte
Det inbokade årsmötet i slutet av mars ställdes om till CSR Smålands första Zoomårsmöte!
23/4 Digital-AW på temat "Transformative strategy for sustainable enterprises”
Föreläsning av Mark Edwards, Internationella handelshögskolan, om hur
klimatförändringar, Corona och andra zoonoser hänger ihop och vad som krävs av
näringslivet för att nå de globala målen samt att kunna leva och verka inom
planetens gränser.
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•
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27/5 och 28/5 Onlinefika: Hur mår våra medlemmar i Coronatider?
Erfarenhetsutbyte om hur företags hållbarhetsarbete påverkas av Coronapandemin.
13/8 och 14/9 Erfarenhetsutbyte online
Erfarenhetsutbyte utifrån deltagarnas hållbarhetsutmaningar med möjlighet att få
synpunkter på idéer, efterlysa samarbetspartners etcetera.
27/8 Workshop kring cirkulär ekonomi
Tillsammans med Energikontoret Norra Småland och RISE bjöd CSR Småland in till
workshop för att utforma ett projekt kring cirkulär ekonomi.
15/9 Almis VD-nätverk
Presentation av CSR Småland och föreläsning om hållbar utveckling och cirkulär
ekonomi för Almis VD-nätverk.
22/9 Workshop klimat- och energistrategin
Under Klimatveckan arrangerades en workshop tillsammans med Länsstyrelsen.
Temat var affärsutveckling och klimat utifrån länets klimat- och energistrategi och
synpunkter och idéer till det tillhörande åtgärdsprogrammet samlades in.

23/9 Hållbar konsumtion
Under Klimatveckan deltog CSR Småland på ett arrangemang med Länsstyrelsen kring
hållbar konsumtion och höll ett föredrag om cirkulär ekonomi som ett sätt att
stimulera miljösmarta konsumtionsmönster.
23/9 Vandring på Dumme Mosse
Under hälsoveckan arrangerades en vandring på Dumme Mosse då Helena Dädeby,
som startat och driver VÄN, berättade om sin resa från idé till företag.
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•

•

•

1/10 Jämställd sponsring
Tillsammans med Länsförsäkringar Jönköping och Jönköpings kommun arrangerades
ett digitalt seminarium om jämställd sponsring. Fairpay, Jönköping Energi,
Länsförsäkringar, Wetterbygden Basket och HV71 medverkade och berättade om hur
de arbetar med jämställd sponsring. Seminariet går att se på:
https://www.youtube.com/watch?v=Kr-RRwvb7C0&feature=youtu.be
15/10 Digital Hållbarhetskonferens: Hållbara Affärer – genom hållbara
leverantörsled
Halvdagskonferens via Zoom. Temat var hållbara leverantörsled för att säkerställa
hållbar konsumtion och produktion samt hur det bidrar till affärsnytta för företag.
Parul Sharma, människorättsjurist med fokus på hållbarhet som bl.a. skrivit
boken "Produktionskedjan - ditt ansvar för människa och miljö" delade med sig av
erfarenheter och praktiska tips hur företag konkret kan arbeta med frågan.
Medverkade gjorde även Helena Dädeby, VÄN, som delade med sig av det lilla
företagets arbete med leverantörer samt Christina Odén, projektledare på Region
Jönköpings län, som berättade om den regionala livsmedelsstrategin och om hur man
kan ställa hållbarhetskrav vid inköp av livsmedel.

15/12 Julfika
CSR Småland berättade om planerna för 2021 och bad om medlemmarnas
synpunkter och idéer.
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Nätverket Hållbar Arbetsplats
Under 2020 startade CSR Småland ett
tvärfunktionellt nätverk med syfte att skapa
förutsättningar för att människor ska må bra
och trivas på sin arbetsplats. I detta nätverk
möts olika branscher och roller med det
gemensamma målet att skapa hållbara,
lönsamma och attraktiva arbetsplatser.
Nätverket leds av Yvonne Sjöberg, Odeas och
består av 15 deltagare. Under året har
nätverket haft fyra träffar med olika teman
utifrån deltagarnas behov och önskemål. Kunskapshöjande insatser har varvats med
erfarenhetsutbyte. Under året har träffarna haft följande teman:
•
•
•
•

Hur skapar vi engagemang och trivsel?
Hälsofrämjande arbete - vad gör vi?
Flexibel och digital arbetsplats – utmaningar och möjligheter
Säkerhetskultur– hur stärker vi engagemanget och inkluderar mjuka värden?

I maj hölls dessutom ett extra tillfälle utifrån covid-19, då deltagarna berätta om situationen
på respektive arbetsplats, bytte idéer och gav varandra tips. Nätverket kommer att fortsätta
under 2021 och det finns möjlighet för några ytterligare personer att medverka.

Övrigt
Kommunikation
Under året har föreningen skickat ut ett antal nyhetsbrev till medlemmar och andra som är
intresserade av föreningens verksamhet. Föreningens hemsida har uppdaterats och inlägg
har gjorts framför allt på Facebook men även på Instagram och LinkedIn. Föreningen har
även ett Twitter-konto, som dock inte uppdateras så frekvent.
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Projekt
Under året har CSR Smålands styrelse försökt att hitta finansiering till ett projekt kring
cirkulär ekonomi, att driva tillsammans med Energikontoret Norra Småland och RISE. Tyvärr
gavs avslag från Energimyndigheten på projektansökan, men styrelsen fortsätter se över
andra finansieringsmöjligheter under 2021.
Administration
I slutet av året meddelade RekoSund, som har skött föreningens administration på
uppdragsbasis, att de inte längre hade möjlighet att fortsätta att sköta detta på grund av
andra åtaganden. Styrelsen påbörjade arbetet med att hitta en lösning på detta.
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Revisorer:
Saddia Hidalgo Larsson, Hidalgo AB, revisor
Mattias Hörberg, Elmia, revisorssuppleant
Valberedning:
Anna Benderius, Almi Företagspartner, sammankallande
Jens Ottosson, Miljöstrategen
Maria Lundh Björk, Coompanion Jönköpings län

5

