Social ekonomi övre Norrland (SEÖN)
Verksamhetsberättelse för 2019

SEÖN är den samlande och kända aktören för civila samhället i Norr- och Västerbotten, som ger
röst till idéburna organisationer och är en part att föra dialog med. Styrelsen har aktivt spridit
SEÖN både till strategiska personer inom offentlig sektor på lokal och regional nivå, och till
intresserade organisationer inom civila samhället. Ett stort TACK till medlemsorganisationer,
finansiärer, samverkansparter, medarbetare och eldsjälar för ännu ett framgångsrikt år för SEÖN.
Styrelsen
Styrelsen har bestått av ordförande plus fyra ledamöter från Norrbotten och fyra ledamöter från
Västerbotten. Styrelsen har totalt haft nio protokollförda möten samt ett flertal överläggningar via
e-post. Styrelsen har en skriven rutin för hantering av protokoll.
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Årsmöte
Årsmötet genomfördes 17 maj på Idrottens Hus i Skellefteå. Där deltog 13 personer.
Mötesordförande var Linda Carstedt. Årsmötet beslutade ge den avgående styrelsen
ansvarsfrihet. I samband med årsmötet hälsades SEÖNs första anställd, verksamhetsutvecklare
Niklas Lindmark välkommen. Han genomförde en workshop om SEÖNs namn och uppdrag.
Nätverket Skåne berättade via Skype om sitt arbete, och om det gemensamma projektet.
Bidragsmöjligheter för ideella föreningar presenterades via videolänk av Lena Kandelin för
Region Norrbotten respektive Kerstin Hamre för Region Västerbotten.
Medlemmar
När år 2019 sammanfattas har SEÖN 33 st medlemsorganisationer verksamma i Norr- och/eller
Västerbotten. Två nya organisationer har beviljats medlemskap under året.
Kontor
SEÖN har haft kontor i Skellefteå och Luleå.

Projekt
Nationellt uppdrag tillsammans med Nätverket – Idéburen sektor Skåne om regional stödstruktur
Uppdraget finansierades av f d Överenskommelsekansliet och utfördes tillsammans med
Nätverket – idéburen sektor Skåne. Handlade om att hitta former för stödstruktur till civila
samhället för regionala och lokala dialoger med motsvarande offentliga aktörer. Verksamhetsutvecklare tillika projektledare var Niklas Lindmark, som även blev SEÖNs första anställde.
Projektet fokuserade på intresset för samordning och ansvar för stödstruktur, behovet av förslag
på finansiering av stödstrukturen samt vilket som är det ”regionala perspektivet” och vem som
ska styra eventuell stödstruktur. Anställningen och projektet avslutades 2019-12-31. Avsaknaden
av nationell finansiär gör att nätverket fortsättningsvis hålls ihop på enklaste sätt.
Regional överenskommelseprocess i Norrbotten – SÖK-projektet
Länsstyrelsen och Region Norrbotten hade tillsammans med SEÖN beviljats projektfinansiering
för en 2-årig process, s k SÖK-projektet. Ulrika Enbom-Karlsson har varit SEÖNs projektledare
och Lena Kandelin har varit Region Norrbottens motsvarighet. Ylva Löwenborg, Maria
Johansson-Berg och Katarina Halvardsson har ingått i styrgruppen vars första möte var 6
september. Ett antal dialogmöten har genomförts och fler planeras. Här finns mer information:
https://socekon.com/projekt/

Integration och tillväxt – främja asylsökandes integration i Norrbottens län.
SEÖN har varit delaktig i projektet som ägs av Länsstyrelsen och representerats via SEÖNs
medlemsorganisation där Katarina Halvardsson även deltagit i styrgruppen.
Verksamhetsprojekt från Region Norrbotten
SEÖN beviljades verksamhetsbidrag från Region Norrbotten med syfte att organisera civila
samhället i Norrbotten genom olika former av aktiviteter. I och med det kunde Jeanette Linna
anställas på 50% som kommunikatör t o m 2019-12-31.
Arrangerade seminarier och workshops
Medlemsmöte
13 november genomförde SEÖN sitt årliga Medlemsmöte i två orter samtidigt; Luleå och
Skellefteå. Mötet samkördes via skype med 15 deltagare. Niklas Lindmark var mötesledare. I
programmet behandlades följande: Aktuellt från SEÖN om eventuellt namnbyte – information
om processen, långsiktiga mål samt information om Projekt SÖK - samverkan som nu sker i
Norrbotten. Daraka Larimore-Hall föreläste via skype direkt från USA, om exempel på
folkrörelsearbete och påverkansarbete. Hans fokus var på hur vi kan stärka föreningens
påverkansarbete och genomföra gräsrotskampanjer. SEÖN bjöd deltagarna på sallad.
I september planerades en utbildning om IOP (juridiska ramar och spelregler) tillsammans med
Forum, Famna, Frontadvokater och Nätverket i Skåne. Utbildningen var tänkt att göras i Umeå,
men tvingades ställa in pga för få anmälda.
Den 3 oktober, under nationella Innovationsveckan, genomfördes ett mycket välbesökt
seminarium på Regionens hus i Luleå och via web med temat ”Social innovation och den ideella
sektorns kraft i Norrbotten”. Ylva Löwenborg från SEÖN föreläste, vilket även Helen Nilsson
från Rädda Barnen gjorde.

Medverkan i dialoger, seminarier och workshops
Dialoger på regional nivå
Den 8 april träffade Ylva Löwenborg, Katarina Halvardsson och Niklas Lindmark de tre
regionråden i Norrbotten. Det var ett bra möten där det tydligt framkom att sociala ekonomin är
en del av de lösningar som regionen ser. De anser att beslut ska tas med rätt underlag och rätt
kompetens. Regionråden uppmanade SEÖN att även ha dialogmöten med Norrbottens
kommuner.
Roger Filipsson, Martin Vikgren, Ann-Marie Lindgren och Niklas Lindmark, har haft ett antal
träffar under året med följande personer: Niklas Gandal, strateg Region Västerbotten, regionrådet
Rikard Carstedt, ledamot i Regionala utvecklingsnämnden och Regionstyrelsen, länsrådet Lars
Lustig Länsstyrelsen, regionala utvecklingsdirektören Anna Pettersson samt strateg Katarina
Molin för att prata civilsamhälle, dialog och projektmöjligheter.
Dessutom har ett antal informella dialoger genomförs med både politiker och tjänstepersoner
samt företrädare för den idéburna sektorn för att både ge och få kunskap och perspektiv. Ofta
har SEÖNs nationella nätverk inspirerat att plocka ner frågor till regional nivå: vad betyder detta
för oss i Västerbotten och Norrbotten?
RUS-processen Norrbotten
Den 4 april fanns SEÖN på plats vid konferensen #utvecklanorrbotten. Ylva Löwenborg, Dan
Swärd, Katarina Halvardsson och Niklas Lindmark konstaterade att det fortfarande finns ett stort
behov av att lyfta civilsamhällets bidrag till regional utveckling, innovationer, attraktivitet och
kompetensförsörjning. SEÖN har även varit delaktiga i arbete med klimatstrategi.
RUS-processen Västerbotten
Som en del i RUS-arbetet gjordes en enklare kartläggning av civilsamhället i Västerbotten.
SEÖNs ledamöter från Västerbotten deltog i framtagningen, som utfördes av tjänstepersoner vid
Region Västerbotten. Materialet sammanställdes i form av pdf-dokument och
powerpointpresentation. Det användes vid RUS-dialogkonferens i Lycksele där Roger Filipsson
och Ann-Marie Lindgren presenterade SEÖN för deltagarna som framför allt kom från
kommunorganisationerna.
Folkhälsostrategi Norrbotten
SEÖN har varit med i strategiarbetet via medlemsorganisation där Katarina Halvardsson deltagit.
Under året har ett antal s k folkhälsodialoger genomförts. I Region Norrbottens Folkhälsoberedning har Ylva Löwenborg varit SEÖNs representant. Ordförande i beredningen är Linda
Frohm, regionråd.
Jämställdhetsdelegation Norrbotten
Katarina Halvardsson har varit ledamot i delegationen via SEÖNs medlemsorganisation, men har
allt som oftast yttrat sig för SEÖN.
Mötesplats Lycksele
Niklas Lindmark deltog i Mötesplats Lycksele i maj. Temat var ”Drivkrafter och
konkurrenskraft”.
MUCFs Kunskapskonferens
Jeanette Linna, Niklas Lindmark och Ulrika Enbom-Karlsson deltog den 22 oktober i MUCFs
Kunskapskonferens. Ämnet var "Elitism eller engagemang" med både intressanta diskussioner
och frågeställningar.

Social Innovation i Norr
Konferensen genomfördes torsdag 25 april på Luleå tekniska universitet. Från SEÖN deltog
Roger Filipsson. Här finns hela programmet: http://socialinnovationinorr.se/program/
Den 5 dec var SEÖN medarrangör för konferens om Sociala innovationer på Luleå Tekniska
universitet.
Övrigt
SEÖN lämnade yttrande utifrån remiss på Norrbottens Innovationsstrategi. I remissutgåvan
fanns få omnämnanden med koppling till civila samhället. I beslutsunderlaget fanns betydligt fler,
något som styrelsen kopplat till yttrandet.
SEÖN har kollektivavtal genom Arbetsgivaralliansen.
Kommunikation
En web-blogg finns och fungerar som hemsida för SEÖN. På sidan finns diverse information
och olika kontaktformulär.
I facebook-gruppen är det för närvarande 215 medlemmar. Här sprids aktuellt kring frågor som
berör civila samhället, t ex intressant forskning, inbjudningar till konferenser m m.
Styrelsen samlar alla sina dokument, bilder och andra handlingar i en gemensam drop-box.
En powerpointpresentation om föreningen SEÖN finns framtagen.
Tillsammans med kommunikationsbyrån GeekTown i Luleå har ett arbete påbörjats för att forma
grafisk profil för SEÖN. I uppdraget ingår att inhämta synpunkter från medlemsorganisationer
och andra om organisationens namn, logga, syfte etc, samt att forma ny hemsida. Styrelsen tar
beslut under 2020.
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