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Winnet Sveriges medlemskonferens
8–9 december 2011
Jag vill rikta ett varmt och stort tack till alla RC medlemmar som deltog i Winnet Sveriges medlemsmöte på Arlanda Hotell by och de som inte kunde delta! Utan er alla
skulle inte Winnet Sverige kunna driva på i våra frågor i
Riksdagen likväl som på Regeringsnivå. Maud Olofsson
uttryckte tydligt i sitt inledningstal på vår medlemskonferens att vår organisation har makt och inflytande och
därmed också en mer långsiktig finansiering idag. Det
kändes fantastiskt att tillsammans med er alla resonera
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och diskutera Winnet Sveriges utveckling och så viktiga
framtidsfrågor, att RC kvinnor ska delta på lika villkor
och med samma förutsättningar som andra aktörer inom
mansdominerade områden i regional tillväxt och utveckling. Vi har tillsammans ett gemensamt nationellt uppdrag att strategiskt driva på och säkerställa att jämställdhet
blir drivkraft i policy för regional tillväxt och utveckling
och genomförande i Sverige, inom entreprenörskap och
innovation, kompetensförsörjning och arbetskraftsutbud,
tillgänglighet, strategiskt gränsöverskridande samarbete
och landsbygdsutveckling. Winnet Sverige organisationen har kunskap och erfarenhet av detta sedan åratal av
arbete som nu ska tas tillvara i kommande regionala och
nationella utvecklingsstrategier.
forts.
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genom Interreg IVC Winnet 8 projektet som nu avslutas
i december och vars resultat kommer att spridas under
2012 i Sverige för att ge stöd till hur RC regionalt kan
påverka kommande program.

Winnet Sverige, kommer att följa upp resultatet av alla
fokusgruppers resonemang om framtida organisation och
återkomma med hur vi tillsammans kan gå vidare och
utveckla vår organisation att stå stark för att säkerställa
kvinnors deltagande på lika villkor på alla nivåer. Winnet Sverige anser att vi idag har stora möjligheter till det

Läs även den intressanta följeforsknings delrapporten
nedan och reflektera! Winnet Sverige kommer att följa
upp den med Tillväxtverket under våren 2012.
Boka redan nu in Winnet Sverige dagarna i era
agendor,29-30 mars 2012 och Välkomna!

Ha en riktigt skön jul
och gott nytt år!
Britt-Marie S Torstensson
Ordförande
Maud Olofsson

Axplock ur programpunkter
på medlemskonferensen
Göteborg Artist
Center, GAC
Thomas Gustavsson representerade GAC, Göteborg Artist Center,
Resurscentrum för kvinnor. GAC
verkar inom insatsområde 2, kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud i Västra Götaland. Genom att
påverka de regionala prioriteringarna
ska fler kvinnor ges möjlighet till affärs- och karriärutveckling inom de
kreativa näringarna. GAC kartlägger också förutsättningar och behov
bland kvinnor som är aktiva i den
kulturella sektorn. Genom bland
annat utbildning av rådgivare, lobbyarbete och implementering av
jämställdhet i ArtXpo, ett nationellt
nätverk för musikerorganisationer
ska GAC bidra till en jämställd arbetsmarknad inom kultursektorn.

Internationella
kvinnoföreningen
i Malmö, IKF

Thomas Gustavsson

Maria Pålsson, IKF, Internationella
Kvinnoföreningen i Malmö beskrev
arbetet med att förändra attityder hos
arbetsgivare för att de skall anställa
kvinnor med utländsk bakgrund i
större utsträckning genom att synliggöra kvinnor med utländsk bakgrunds villkor och hinder för inträde
på arbetsmarknaden och påverka
kunskap, skrivningar och beslut som
kan underlätta för kvinnor att få en
anställning.
Statistik, erfarenheter och kunskap
om kvinnors villkor och hinder för
inträde på arbetsmarknaden skall
sammanställas och spridas.

Maria Pålsson
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Genom att man t ex deltar med två
representanter i det regionala integrationsrådet skapas möjligheter till
påverkan och inflytande.

Bilda opinion – påverka och
organisera, Lena Josefsson,
Rådhusgruppen
Fredagen ägnades åt ett uppskattat arbete kring påverkansarbete. Lena Josefsson inspirerade och utbildade .
Många medlemmar åkte hem med en färdig opinionsbildningsplan. Förhoppningen är att vi följer upp och
vidareutvecklar denna typ av utbildning under 2012.

Markus Burman

Följeforskning programmet Resurscentra för kvinnor
2010–2012
Markus Burman, Sweco AB, ansvarar för Tillväxtverkets
följeforskning kring programmet Resurscentra för kvinnor. Markus presenterade de två första delrapporterna
och bland annat följande förslag till Regeringen och
Tillväxtverket:

Lena Josefsson

Alla presentationer och dokumentation från
Winnet Sveriges medlemskonferens finns på
vår interna webb. www.winnet.se

• Kontinuitet i verksamheten och förmågan att ta tillvara på verksamhetens över tid upparbetade styrkor
bör premieras tydligt vid projektansökningar etc.

Stora Tillväxtdagen
18 april 2012!

• Stärk och fördjupa kommunikationen gentemot
beviljade verksamheter, resurscentra som inte fått
finansiering, samt resurscentrarörelsen

Temat för årets konferens är ”Regional attraktivitet –
tillväxtmotor i en global verklighet”. Ett högst aktuellt
tema för vår resurscentraorganisation.
Näringsminister Annie Lööf inleder och Finansminister
Anders Borg avslutar. Dessutom medverkar till exempel LKAB:s koncernchef Lars-Erik Aaro och regeringens
utredare i regionfrågan, Mats Sjöstrand.
Tillväxtanalys presenterar en färsk rapport som speglar
de utmaningar som Sveriges regioner står inför.
Anmälan öppnas under januari och mer information
hittar Du på www.tillvaxtverket.se

• Fokus på strukturer utesluter inte att man också riktar sig till individer
• Tillväxtverket (och följeforskarna) bör följa utvecklingen för resurscentra som inte tilldelats finansiering
• Tydliggöra gentemot Länsstyrelser och regionförbund att regionala RC alltid bör delta i och bjudas
in till insatser i det regionala tillväxtarbetet
• Arbeta med legitimitetsstärkande insatser gentemot
regionala RC. Jobba parallellt med verksamheterna
och ”bädda för” resurscentra i regionerna

Winnet Sverige dagar
med årsmöte

• Tillväxtverket bör i högre grad se regionala RC som
regional partner för jämställdhet i regional tillväxt
• Ta tillvara den möjlighet till lärande som ligger i att
de RC som kommit längre i det strategiska arbetet
ges möjlighet att berätta om sitt arbetssätt, goda exempel

Boka redan nu in Winnet Sverige dagar med årsmöte
den 29 – 30 mars 2012. Vi återkommer på nyåret med
mer information.
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