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Inbjudan till projektstart 151126  
Tid: kl. 12-17. Plats: Stockholm. Lokal återkommer vi med. Vi startar med en lunch.  
ESF-rådet har fattat sina beslut om de fem miljoner kr utlysningen omfattade och våra två projekt har 

tillsammans fått förtroendet att starta arbetet. Nu samlar vi till projektstart för att klargöra 

förutsättningarna, öppna för frågor och diskussion, men inte minst viktigt att formellt besluta hur 

projektet ska arbeta. 

12.00 Vi inleder med en lättare lunch då alla kan mingla och sedan sätter vi igång med arbetet. 

13.00 Vår handläggare från ESF-rådet, Anne-Marie Heikkelä, presenterar sig och berättar varför ESF-

rådet valt att ge oss förtroendet att bedriva projekten. 

 

13.15 Första passet blir att Ragnar Andersson och Ludvig Sandberg som lett arbetet med de två 

ansökningarna, beskriver hur de ser på projektets målsättningar, resurser, möjligheter och 

utmaningar. Frågor och kommentarer från alla välkomnas. 

14.30 Andra passet handlar om ekonomi och formella förutsättningar och det håller våra två 

projektekonomer, Olle Alexandersson och Lars Petrini, i. Frågor och kommentarer från alla 

välkomnas. 

15.00 Paus och förfriskningar  

15.30 Det formella partnerskapsmötet där vi kommer att välja styrgrupp, fastställa beslutsordning 

etc blir avslutningen på dagen. 

(dagordning skickas ut till alla som anmäler sig) Anmälan: http://simplesignup.se/event/67791 

Nomineringar till styrgruppen har redan börjat komma in och vi redovisar dem på hemsidan 

http://ideel.lt/j7u92v. Vi vill i och med denna inbjudan uppmana er partnerorganisationer att 

inkomma med nomineringar till styrgruppen. I förslaget till beslutsordning föreslås att styrgruppen 

ska bestå av maximalt 12 personer. Projektet strävar förstås efter att styrgruppens sammansättning 

ska ta hänsyn till de horisontella principerna; icke-diskriminering, jämställdhetsintegrering och 

tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Och detta hoppas vi att ni tar hänsyn till när ni 

nominerar. Om vi får in fler än 12 nomineringar kommer Ragnar Andersson och Ludvig Sandberg, 

som lett arbetet med ansökningarna, att förbereda ett förslag som grund för beslut.  

Ni bör också redan nu fundera över vad ni vill jobba med för idéer till genomförandeprojekt under 

projekttiden - och med vilka. Om ni redan nu kan beskriva vad ni vill fokusera så tar vi gärna emot 

dem. Kanske kan vi redan till mötet den 26/11 få uppslag till vad som ska göras. Nästa stora steg är 

den planerade Partnerskapsbörsen i slutet av februari då fler idéer till genomförandeprojekt 

presenteras och ni hittar varandra och bildar potentiella arbetsgrupper. Därefter prioriteras idéerna 

http://simplesignup.se/event/67791-partnerskapsmoete-pia-cia
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och resurser fördelas för deras arbete. En hemsida kommer att sättas upp där ni inför 

Partnerskapsbörsen kan marknadsföra era idéer.  

Ni kan nu också börja fundera på om ni behöver resurser i form av arbetade timmar eller pengar för 

att göra förberedande arbete inför Partnerskapsbörsen. 

Hör av er om det till Ludvig Sandberg eller Ragnar Andersson, liksom om ni har andra frågor. 

Ha det gott! Vi ses! 

Ragnar Andersson                               Ludvig Sandberg     

070 -333 73 51                                     073-420 98 40 

ragnar.andersson@coompanion.se     ludvig.sandberg@socialforum.se              
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