VERKSAMHETSPLAN 2014
Under 2014 fortsätter arbetet med synliggöra sambanden mellan de olika delarna
i hållbar utveckling – framför allt genom de projekt som är aktuella under året.

STYRELSEN OCH KANSLIET

KUNSKAP

Styrelsen planerar sju möten, inkluderat konstituerande styrelsemöte. Ledamöterna bidrar i planering och genomförande av de kunskapsaktiviteter som arrangeras och kommer
under året även att slutföra det strategiarbete som påbörjades
under 2013. Föreningen är en del av RCE Skåne och deltagande vid styrgruppens möten ansvarar styrelsen för.
Verksamhetsledaren ansvarar för kommunikation, föreningskontakter, projektverksamhet samt administration.
Antalet anställda under 2014 kommer vara 5–6 personer
beroende på aktiviteten i projekten.

Under denna rubrik presenteras våra utåtriktade aktiviteter
som är till för att öka kunskapen kring hållbar utveckling. Det
kan vara seminarier, workshops, studiebesök eller liknande.
Föreningen samverkar gärna med andra organisationer kring
kunskapsaktiviteterna. Vill du ha en aktivitet kring något
särskilt ämne? Hör av dig till helena.thelander@hutskane.se
• 13 och 20 mars i Malmö/Limhamn:
Utbildning i hållbart företagande
• 21 mars i Lund: Världsvattendagen.
Inspirationsträff för gymnasielärare.
• 23 april i Trelleborg: Årsmöte med föreläsning.
• 26 augusti i Kristianstad: Framtidsveckan – osynligt vatten
• Hållbart Lärande. Inspiration för pedagoger (höst 2014)
• Planering av kust och hav. Fyra workshop-tillfällen
tillsammans med Länsstyrelsen på olika orter i Skåne
• Skåneturné. HUT Skåne träffar medlemsorganisationer
på hemmaplan. Vi planerar fyra träffar på olika orter
runtom i Skåne under året.

NÄTVERK
Alla är välkomna att delta i HUT Skånes nätverk, medlemskap i föreningen krävs ej. Vill du driva ett nätverk kring en
specifik fråga? Hör av dig till helena.thelander@hutskane.se!

Jordbruk, skogsbruk och landskapsvård
Nätverket har fyra tisdagsmöten under året och kommer
även framöver att fokusera på vattnet i landskapet. Mötena
är halvdagar som hålls hos någon medlem, som ställer upp
med lokal och fika. Minnesanteckningar och powerpointpresentationer från träffarna läggs på föreningens hemsida.
Nätverket har nu sådan styrka att det går glädjande bra
att få sakkunniga att introducera sina specialområden för
diskussion. Kontaktperson: gosta.regnell@lansstyrelsen.se

Social Hållbarhet
Nätverket fungerar som ett diskussionsforum där deltagarana får erfarenhetsutbyte med professionella och engagerade människor från offentlig, privat och idéburen sektor.
Nätverket planerar att träffas tre gånger under 2014. Kontaktpersoner: cindy.lee@folkuniversitetet.se, linda.sjunnesson@folkuniversitetet.se

Det gröna kulturarvet
Nätverket startade 2013 och riktar sig till alla som arbetar
med grönska som har en historisk anknytning. Nätverket
har som målsättning att under 2014 genomföra två nätverksträffar och två fältbesök eller konferenser. 50 personer är
med i nätverket hittills, fler välkomnas! Kontaktpersoner:
torrid.bengtsson@svenskakyrkan.se, erik.persson@slu.se och
asa.jakobsson@regionmuseet.se

Förebyggande av avfall
Nätverket startade 2013 och samlar personer som på olika
sätt arbetar med eller är intresserade av avfallsförebyggande
arbete. Nätverket har som målsättning att genomföra 4 träffar under 2014. 30 personer är med i nätverket, fler välkomnas! Kontaktperson: britt-marie.fagerstrom@tyrens.se

Stipendium
Stipendiesumman på 5.000 kronor kan sökas för projekt
kring lärande för hållbar utveckling. Projekt som beaktar
flera hållbarhetsfaktorer är prioriterade! Utlysning av stipendiet sker i början av höstterminen. Beslut och utdelning
sker i oktober/november.

PROJEKT

Agenda för Hållbar Utveckling
En agendafunktion som ska kunna användas av olika aktörer inom hållbarhetsområdet ska lanseras på HUT Skånes
hemsida. Projektet avslutas under året. Finansierat av Hållbar Utveckling Skåne och Region Skåne. Kontaktperson:
helena.thelander@hutskane.se

BISAM
Projektet riktar sig mot personer med funktionsnedsättning
med fokus på biodling och att utveckla pedagogiska modeller och metoder för biodling där barn engageras i frågor
kring hållbar utveckling och konkret miljöarbete. Den somaliska föreningen Hidde Iyo Daqan är projektägare och
projektet genomförs i ett brett partnerskap med Somalisk
kultur och kunskapsförening, Somalisk freds & skiljedomsförening, Safari förening, Afro-Svenska i Malmö, Somaliska
kultur- och fritidsföreningen, Hoodi Förening, Hållbar
Utveckling Skåne, Områdesprogrammet Seved, Studiefrämjandet och Coompanion Skåne. Projektet är två-årigt och
startas under första kvartalet av 2014. Kontaktperson:
helena.thelander@hutskane.se

Förstudien Det goda livet
I förstudien tar vi avstamp i det arbete som gjorts inom projektet KlimatVardag. I Det goda livet fokuseras på en mer
”positiv” vinkel av miljö- och hållbarhetsarbete på individnivå och/eller kring vad det är för mentala hinder som gör
att vi inte ”gör som vi vet att vi borde göra”. I förstudien
samarbetar vi med Helsingborgs stad och Svalövs kommun.
Kontaktperson: helena.thelander@hutskane.se

MILOU2/HandlingsForum
Under året arbetar vi för att bli en naturlig knutpunkt för
hållbar upphandling och innovationsupphandling. Behovet
av centret är påtagligt och flera större ansökningar om
resurser kommer att lämnas in 2014.
Under året genomförs implementeringslab för energieffektivisering genom upphandling. Utbildningar kring hållbar upphandling och innovationsupphandling erbjuds och
resurser för strategiskt arbete utvecklas vidare under året.
En enkät genomförs under våren och resultaten presenteras
på ett politikerseminarium i mars.
Deltagaravgiften kommer att anpassas efter nyttjande
och vi välkomnar organisationer från alla sektorer att delta
i MILOU2/HandlingsForum. Kontaktperson: katja.wessling@hutskane.se

BUDGET 2014

Föreningens verksamhet
Budget
2014
Intäkter
290 000
Medlemsavgifter
150 000
Föreningsbidrag
738 000
Debiterad tid i projekt
50 000
Övriga intäkter
45 000
Deb. projektkostnad*
1 273 000
Summa intäkter
Kostnader
–982 500
Personalkostnader
–42 000
Medlemsaktiviteter
–90 000
Lokalkostnader
–85 000
Redovisningstjänster
–18 000
Telefoni, IT
Medfinansiering projekt –130 000
Övriga
–44 000
föreningskostnader
–1 391 500
Summa kostnader
Resultat före
avskrivningar

Utfall
2013
281 280
170 000
1 001 476
51 836
42 600
1 547 192

–1 119 794
–57 471
–98 700
–45 843**
–13 862
–84 097

Utfall
2012
297 242
160 000
566 640
49 909
1 073 791

–842 575
–27 742
–54 055
–80 240
–26 582
0

2 040*** –30 407
–1 417 726 –1 061 601

–118 500

129 465

12 190

–10 000
Avskrivningar
0
Finansiella poster
0
Skatt
BERÄKNAT RESULTAT –128 500

–2 549
16 408
0
143 325

–5 208
43 015
0
49 997

RådRum
Under året äger den första utbildningen av frivilliga
rum med början den 8–9 februari. Det allra första RådRum
öppnar i maj i Kristianstad. Utbildning och den öppna verksamheten utvärderas och erfarenheten används i rekrytering
och utbildning av frivilliga rådgivare i Malmö. RådRum
Malmö är planerat att öppna under senhösten. Kontaktperson: birthe.muller@hutskane.se

Förstudien Sektorsövergripande
samverkan för social hållbarhet

* Intäkt för uthyrning av kontorsrum till HandlingsForum/MILOU2.
** Delar av kostnaderna för redovisningstjänsterna är detta år bokförda
på HandlingsForum/MILOU2.
*** Intäkt på grund av en förflyttning av kostnader till HandlingsForum/
MILOU2. Kostnaderna härrör till trycksaker som beställts i projektet
men bokförts i föreningen då det rådde en viss tveksamhet kring ifall
projektet skulle kunna genomföras eller ej.

En förstudie med syftet att undersöka förutsättningar för
sektorsöverskridande samverkan som en metod att förebygga utanförskap och verka för ett socialt hållbart
samhälle. Förstudiens inspiration kommer från pågående
processer och samarbeten som Malmökomissionens arbete,
Regionen Skånes arbete med Överenskommelsen och Länsstyrelsens Partnerskap Skåne. Projektägare är Rädda
Barnen. Samverkanspartners är Centrum för Publikt Entreprenörskap, Hållbar Utveckling Skåne, Länsstyrelsen Skåne,
Malmö Högskola Nätverket Social Ekonomi Skåne, Region
Skåne, Price Waterhouse Coopers. Kontaktperson:
helena.thelander@hutskane.se

UPPDRAGSVERKSAMHET
HMSkåne
Hållbar Mobilitet Skåne, HMSkåne, är ett regionalt centra
som arbetar för att öka och stödja samverkan för hållbara
resor och transporter. Huvudfinansiärer är Region Skåne
och Trafikverket Region Syd. HMSkåne arbetar med nätverksskapande, erfarenhetsutbyte och informationsförmedling. En stor del av verksamheten bedrivs i projekt.
Mer information finns på hemsidan hmskane.se. Kontaktpersoner: magdalena.nilsson@hmskane.se, britt.carlsson-green@hmskane.se jonas.hedlund@hmskane.se

Nordenskiöldsgatan 17, 211 19 Malmö
hutskane.se, info@hutskane.se

