Styrelsens förslag till årsmötet 2016

Verksamhetsplan 2016 Winnet Sverige
Inledning
Winnet Sverige arbetar för förändring genom samarbeten och samverkan. Vår långsiktiga strategi är
att skapa starka nätverk och partnerskap inom alla delar av samhället. Det civila samhället, som vi
själva är en del av, behöver gå hand i hand med offentlig sektor, näringsliv och akademi. Om Sverige
ska utvecklas och växa behöver kvinnors deltagande i samhällsutvecklingen ges vikt och värde.
Winnet Sverige ska vara pådrivande för en jämställd tillväxt där kvinnor ges möjlighet att delta i
samhällsutvecklingen - på lika villkor! Detta grundar sig på Winnet Sveriges ändamålsparagraf och
förstärks i förordningen om civilsamhällets deltagande i demokratiska beslutsprocesser, 2005:1089 §
19.
Under 2016 kommer det att krävas intensifierade och täta dialoger med såväl myndigheter som
beslutsfattare, förstärkt opinionsbildning och fortsatt kunskapsspridning för att påverka
beslutsfattare och myndigheter, inte minst för en långsiktig finansiering av vår verksamhet.
Winnet Sverige ska fortsatt sträva efter att bredda och fördjupa verksamheten med strategiska
projekt som ska bidra till att ge en helhet i Winnet Sveriges arbete för att tydliggöra och uppfylla
föreningens ändamål.

Winnet Sveriges ändamål
Föreningen skall genom att stödja kvinnors regionala och lokala resurscentras/nätverks verksamhet
verka för:
- att kvinnor tar sin del av samhällets resurser i anspråk
- att kvinnors kompetens tas tillvara i samhället
- att kvinnors och mäns insatser värderas lika
Medlemsarbete
Verksamheten har för 2016 beviljats bidrag för kvinnors organisering hos Myndigheten för ungdomsoch civilsamhällsfrågor, MUCF. Bidraget ska stödja kvinnors organisering i egna sammanslutningar för
att bevaka, säkra och kräva kvinnors rättigheter att delta i och arbeta för demokratiska
beslutprocesser.

Tillsammans med våra medlemmar krävs en kraftfull mobilisering för att aktivt delta i nationella,
regionala och lokala beslutsprocesser för en jämställd regional utveckling och tillväxt.
Medlemsarbetet genomförs av personalen enligt uppdrag av styrelsen.
En kunskapskonferens genomförs i samarbete med Riksdagens Näringsutskott under februari – mars
2016.
Under perioden maj-september 2016 planeras uppföljande seminarium om Winnets tidigare och
pågående arbete för att säkerställa kvinnors deltagande i samhällsutvecklingen.
En väsentlig del av arbetet under 2016 blir att se till att våra framgångsrika metoder och verktyg för
konkurrenskraft och hållbar tillväxt tillvaratas och fortsatt utvecklas.
En ordförandekonferens kommer att genomföras för uppföljning av tidigare arbete inom det
nationella uppdraget inkluderat framtidsfrågor.
Nationellt Uppdrag – Verksamhetsbidrag/Driftsbidrag 2016 - 2020
Winnet Sverige har för 2016 inget av regeringen beslutat särskilt stöd för att bidra till att synliggöra
kvinnors villkor och öka kvinnors inflytande i det regionala tillväxtarbetet och arbeta
kunskapsutvecklande och kunskapsspridande. Winnet Sverige kommer dock att fortsätta arbetet att
verka för och säkerställa Winnet organisationens deltagande i samhällsutvecklingen utifrån den
nationella strategin för regional tillväxt.
Winnet Sverige fortsätter arbeta praktiknära och med policy evident forskningsbaserat samarbete. Vi
kommer att fortsätta utvecklingen av Winnet Centre of Excellence®, i Sverige, med ett nätverk av
genusforskare. Vi fortsätter att ta fram och sprider konkreta metoder och verktyg, bidrar i nätverk
och partnerskap samt samverkar på olika nivåer inom vår organisation. I allt samarbete strävar vi
efter att involvera aktörer och parter enligt principen Quadruple Helix.
Winnet Sverige fortsätter sitt deltagande som ledamot i övervakningskommittén för
Landsbygdsprogrammet och det lokalt ledda utvecklingsprogrammet.
Vi är fortsatt också representerade i Regeringens jämställdhetsråd.

Nationella projekt
Winnet Sverige ska ta tillvara resultatet av projektet Social Innovation med Luleå Tekniska Universitet
som projektägare, inom ramen för nya nationella och europeiska projekt.
Winnet Sverige presenterar och sprider under 2016 vår agenda för Innovations på lika villkor.
Winnet Sverige presenterar prövade metoder utvecklade av våra medlemmar för arbete med
nyanlända kvinnors inträde på arbetsmarknaden och som företagare.
Under 2016 ska vi ansöka om medel för andra nationella projekt, hos tex MUCF och Jordbruksverket
m fl.

Internationella projekt
Nordiskt samarbete
Det nordiska samarbetet fortsätter och framförallt inom Östersjöstrategin och handlingsplanen 20162020 och EU:s strukturfonder, inklusive flerfondssamarbetet inom lokalt ledd utveckling och
landsbygdsprogram. Det gäller också frågan om hur man ökar det gränsregionala arbetet inom
nationell politik i kombination med EU fonderna, som till exempel med Norge, Finland, Ryssland,
Nordsjöregionen, m fl.
Europeiska och andra internationella projekt
Genom att visa på och sprida erfarenheter som gjorts inom resurscentra runt om i landet av att
organisera i innovativa miljöer ska Winnet Sverige bidra till att förändra de regionala prioriteringarna.
Winnet Sverige fortsätter att påverka strukturfondsprogrammen 2016-2020 och övriga nationella
och regionala program. Med detta kan vi förstärka möjligheten för våra medlemmar bli legitima
aktörer.
Tematiskt Partnerskap, Winnet BSR, (Partnership Platform Gender and Innovation for Economic
Growth, Winnet Center of Excellence©) tillvaratar Winnet 8s resultat av goda exempel och
policyrekommendationer i Östersjöområdet, och säkerställer möjligheten för Winnet Sverige att
påverka inom Östersjöstrategin..
Vi fortsätter etableringen av en Winnet Baltic Sea Region (BSR), Plattform för hållbar tillväxt med
fokus på Innovation, Genus och IT 2016-2020, med stöd av Svenska Institutets finansierade projekt
Tematiskt partnerskap, Winnet Baltic Sea Region 2013- 2016. Här är vi den drivande aktören
tillsammans med Polen. Under 2016 ska Winnet Sverige med Östersjöstrategins som grund, fortsätta
att utveckla samarbetet inom genus och innovation, entreprenörskap och IKT för ekonomisk hållbar
tillväxt, enligt beslutad ansökan av EUBSR högnivågrupp.
I detta arbete blir Winnet Centre of Excellence® för praktiknära och evidensbaserad forskning en
viktig del. Östersjöplattformens partnerskap har fokus på kvinnors deltagande inom hållbar tillväxt
för att säkerställa en jämställd Östersjöregion och tillväxt. I arbetet under 2016 kommer Winnet
Sverige arbeta för att säkerställa en flaggskeppsplattform för klustersamarbete mellan Resurscentra
för kvinnor och andra aktörer som t ex ideella organisationer, beslutsfattare och politiker i syfte att
säkerställa jämställdhet i politikens genomförande och budgetering.
Samarbete med och stöd till våra internationella resurscentrakollegor fortsätter tillsammans med
SIDA och Si inom såväl Winnet Europé som det Östliga Partnerskap och Östersjöstrategin.
Vi fortsätter under 2016 vårt arbete inom ERASMUS + Smart Jump- projektet kring ett strategiskt
Quadruple Helix partnerskap, Winnet Centre of Excellence ® och Resurscentrum för kvinnor i fokus.
Projektet pågår 2015-2018
Kommunikation
Winnet Sverige avser bidra till nödvändig legitimitet och engagemang genom att rikta in sig på
strategiska målgrupper och fortsätta att bedriva påverkansarbete och ökad opinionsbildning för
riktade åtgärder som ett verktyg för en jämställd regional tillväxt och utveckling. Vi avser fortsatt ta
fram fakta och statistik och sprida bland de aktörer som har potential att genomföra förändringar.
Winnet Sveriges kommunikationskanaler fortsätter att vara bland annat hemsida, e-post, digital
medlemsinformation, intern och extern FB, Twitter, fysiska möten och konferenser, rapporter och
seminarier, pressmeddelanden och trycksaker.

Omvärldsbevakning
Winnet Sverige måste hela tiden förhålla sig till samhällets utveckling och andra aktörer av betydelse
för utvecklingen vad avser kvinnors situation i samhället och det demokratiska deltagandet i
samhällsutvecklingen. Inte minst för att påverka de av samhällets strukturer som säkerställer
jämställdhet på alla nivåer. Det är därför viktigt att vi ständigt uppdateras på förändringar och
händelser. En del i detta är bevakning av forskningen på området. Via Winnet Centre of Excellence ®
ska vi bevaka, utveckla och sprida relevant forskning. Andra delar är medierapportering och
aktiviteter inom andra organisationer samt förslag som väcks inom politiken.
Strategiska partners och nätverk
Genom att delta i strategiskt valda sammanhang kan Winnet Sverige dels samla och sprida kunskap
och kontakter och dels implementera kunskap om kvinnors situation, genusfrågor och
jämställdhetens betydelse i olika delar av samhället. I verksamhetsplaneringen kommer styrelsen att
göra strategiska överväganden om vilka målområden som ska gälla för kommande period, aktuella
samarbetspartners, vilka som ska påverkas och i vilka kanaler det ska ske.
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