Verksamhetsberättelse 2015 YIRIF

Allmänt
Föreningens verksamhet under året har präglats av den snabba utvecklingen på nationell nivå med
ett stort antal lokala initiativ från Rotaryklubbar att börja med yrkesmentorsverksamhet i
föreningens namn. Det som började som ett lokalt initiativ av några rotarianer i Västsverige har på
kort tid blivit känt inom Rotary i Sverige och stimulerat rotarianer att ta ett ansvar för att underlätta
för nyanlända kollegor att kunna fortsätta sin yrkesverksamhet i sitt nya hemland.
Vår verksamhet är väl sammanfattad i mottot: Möt en kollega! Yrkesmentorsverksamheten
appellerar till Rotarys värdegrund och rotarianer har ett det nätverk och det engagemang och de
bästa förutsättningar för att kunna göra skillnad för sin kollega och det har varit ett stort gensvar när
mentorsförfrågan har ställts i klubbarna. Det är detta engagemang som är vår framgångsfaktor och
vår viktigaste uppgift är att rekrytera och vårda våra mentorer.
Det har också varit ett glädjande stort engagemang från det offentliga samhället med finansiellt och
organisatoriskt stöd från länsstyrelser, arbetsförmedlingen och kommuner. Det har i sin tur skapat
stora förväntningar på styrelsen att bistå med kunskap och erfarenheter och tydliggjort behovet av
organisatoriska och ekonomiska resurser som en förutsättning för fortsatt framgång. Under året har
föreningens första projekt i Västsverige avslutat sin första och mycket framgångsrika femårsperiod
för vilket de anslagsbeviljande myndigheterna uttryckt sin stora uppskattning. Erfarenheterna från
detta pionjärarbete utgör en god grund för föreningens fortsatta verksamhet.
Föreningen är en ideell förening vars medlemmar utgörs av enskilda Rotaryklubbar och är en
självständig organisation inom Rotaryfamiljen i Sverige. Föreningens verksamhet består av lokalt
organiserade projekt med egen finansiering som bedriver sin verksamhet självständigt inom ramen
för föreningens stadgar och namn. Föreningen ansvarar för gemensamma funktioner och databas
samt det nationella projektet med särskilt finansierat uppdrag att verka för etablering och
samordning av lokala yrkesmentorsprojekt inom Yrkesmentorer inom Rotary.

Medlemmar – klubbar
Under året inträdde 11 Rotaryklubbar som medlemmar i föreningen och vid utgången av 2015
omfattade föreningen 29 medlemsklubbar. (bilaga 1)
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Styrelsearbete
Styrelsen har under året utfört sitt arbete ideellt med kostnadsersättning och arvodering för särskilda
uppdrag.
Styrelsen har hållit 7 ordinarie och ett extra styrelsemöte. Styrelseledamöter har dessutom inom
ramen för sina uppdrag haft regelbunden telefon och mailkontakt. Styrelsen har medverkat vid
mentors- och matchningsmöten, föreningens höstkonferens, andra konferenser, seminarier och
möten med statliga, regionala och kommunala verksamhetsföreträdare liksom Rotaryklubbar i landet
som led i uppbyggnaden av det nationella yrkesmentorsprojektet.
Styrelsens ordförande har utarbetat ansökningar i föreningens namn om anslag från länsstyrelser och
kommuner för nya lokala yrkesmentorsprojekt i Växjö, Kristianstad, Uppsala, Linköping, Norrköping
och Varberg.
För att möta de nya behov som den nationella arenan skapar har inletts en översyn av föreningens
organisation och arbetssätt att föreslås för beslut på kommande årsmöte 2016.

Arbetande styrelse för det västsvenska projektet
Den Göteborgsbaserade delen av styrelsen har under året utgjort projektledning för det västsvenska
yrkesmentorsprojektet som avslutades med utgången av 2015. Styrelseledamöter har dessutom
deltagit i arbetet i de fyra noderna inom projektet.

Internrevision
Under senvåren 2015 begärde enskilda styrelseledamöter en internrevision av föreningens
ekonomiska förvaltning vad avser det västsvenska projektet. Resultatet av internrevisionen
föranledde ett extra styrelsemöte 21 augusti 2015. Styrelsen beslöt då att Lars Setterberg blir tf
ordförande i föreningen intill kommande årsmöte samt att kassörsuppdraget övertogs av två
styrelseledamöter i förening, Jeanette Andreasson och Lars Setterberg. För den ekonomiska
förvaltningen kompletterades regelverk vad gäller attestrutiner och befogenheter samt
redovisningsprinciper.

Kommunikation
Föreningens hemsida kommer att revideras med hänsyn till att antalet projekt har utökats och fått en
mer ändamålsenlig utformning. Två nyhetsbrev har utsänts under året. För mentorer har en ny och
utvidgad handledning utarbetats.
Föreningen har medverkat med informationsposter och personlig närvaro vid Bok &
biblioteksmässan i Göteborg. Till den togs också en speciell roll-up fram.
Föreningen har varit representerad med föredrag vid Rotarys arrangemang i Almedalen i juli 2015
och vid konferensen Framtidsveckan i Stockholm 19 maj. Planering för en utökad medverkan under
Almedalsveckan 2016 har inletts under ledning av Jeanette Andreasson och Anna-Carin Dettner som i
huvudsak kommer jobba med kommunikation och PR där.
Ordföranden och styrelseledamöter har medverkat vid ett flertal möten i landet med lokala
mentorsprojektinitiativ som led i det nationella engagemanget inom föreningen.

Konferenser
Föreningen och Göteborgsnoden arrangerade en höstkonferens med temat ”Ett spännande möte” i
Göteborg den 15 september. Konferensen lockade ett sextiotal deltagare till ett varierat program
(bilaga 2) och leddes föredömligt av Peter Scheele från Göteborg Gamlestaden RK. Konferensen fick
ett mycket positivt mottagande och visade på vägar till fortsatt arbete och engagemang i de lokala
yrkesmentorsprojekt som påbörjas i landet. Glädjande var också den beredvillighet som visades att
medverka som föreläsare från olika myndigheter och organisationer. Det blev fullsatt på Barken
Viking och många nya kontakter knöts mellan deltagarna.
I Fyrbodal arrangerade föreningen och den lokala noden 20 augusti en välbesökt konferens i Lysekil
med temat: Integration och mångfald i näringslivet. I konferensen deltog mentorer, adepter och
företrädare för Arbetsförmedling och det lokala näringslivet.
Inom yrkesmentorsprojektet i Östergötland hölls den 11 november ett seminarium i Linköping med
stort deltagande från engagerade myndigheter, mentorer, adepter och föreningens styrelse.

IT
Föreningen har träffat avtal med ny leverantör av IT-tjänster: UaNet i Uddevalla. Inom ramen för den
reviderade hemsidesfunktionen har arkivfunktion inlemmats. Allt vårt material finns nu digitalt
arkiverat under Distrikt 2360 under egen mapp.

Ekonomi
Föreningens ekonomiska verksamhet avser dels föreningen som sådan och består av inbetalade
avgifter från medlemskubbar dels den ekonomiska verksamhet som avser definierade projekt och för
vilken föreningen har fastställda befogenhets-, attest och redovisningsregler. Under året har detta i
allt väsentligt avsett det västsvenska projektet, finansierat genom anslag från Västra
Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götaland och som kunnat avslutas i ekonomisk balans
(Bilaga 3). Härtill kommer de betydande ideella insatser som gjorts av styrelseledamöter och
nodengagerade och framför allt våra mentorer som väl motsvarar det offentliga ekonomiska stödet.
Under året har projektet i Östergötland inletts med särskild finansiering och redovisning till
länsstyrelse och Norrköpings kommun som är mottagare av medlen. Redovisade kostnader är inom
budget.

Projekt
Nationell arena:
För det nationella arbetet har statliga medel anvisats (750 tkr) och administreras via Norrköpings
kommun. Anna-Carin Dettner är av föreningen utsedd till projektansvarig och har under hösten 2015
inlett arbetet enligt den verksamhetsplan som låg till grund för ansökan om medel. För
verksamheten är en nationell projektgrupp bildad av styrelseledamöter och projektansvarig. Syftet är
att vara behjälplig och inspirera andra Rotary distrikt och klubbar att starta upp egna
Yrkesmentorsprojekt. Detta har skett med god fart och tempo framåt så vi kommer under 2016 se
många flera klubbar som medlemmar i föreningen samt driva egna projekt med liknande inriktning.

Västsverige:
Det västsvenska projektet är avslutat i sin andra projektperiod och redovisat vid höstkonferensen och
i projektrapport till Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götaland. Under perioden
etablerades 285 mentorsrelationer och arbete med fortsatt finansiering har inletts. Utförligare
redovisning i bilaga 4.

Halland:
Mentorsverksamhet är etablerad med noder i Halmstad och Varberg och finansiellt stöd från
Länsstyrelsen i Hallands län.

Östergötland:
Projektet, som har ekonomiskt stöd från Länsstyrelsen i Östergötlands län, påbörjades i september
2014 och verksamheten inleddes i februari 2015 med målsättning att under det första året etablera
55 mentorspar med noder i Linköping och Norrköping. Verksamheten har varit synnerligen
framgångsrik och målet överträffades redan vid årsskiftet 2015/16 med 63 mentorspar avslutade
eller i gång. Utförligare redovisning i bilaga 5. Man biträder vidare den etablering av
mentorsverksamhet som planeras i Kalmar.

Kronoberg-Växjö:
Föreningen har medverkat vid planering och anslagsansökan under 2015. Mentorsverksamheten har
snabbt kommit igång med Länsstyrelsefinansiering.

Kristianstad:
Föreningen har medverkat vid planering och anslagsansökan. Startbidrag har erhållits från
Länsstyrelsen i Skåne för verksamhetsstart 2016

Uppsala:
Föreningen har bistått i planeringsarbetet och anslagsansökan under året.
Yrkesmentorsverksamheten avses påbörjas 2016

Övriga
Kommande verksamhet:
Under 2016 förväntas ytterligare lokala yrkesmentorsprojekt att börja sin verksamhet. Föreningens
organisation och arbetssätt behöver därför utvecklas och att utvecklingsarbete är igångsatt.
Verksamhetens omfattning innebär att de ideella insatserna inte kommer att vara tillräckliga utan
måste understödjas av arvoderade permanenta funktionärer och därmed blir finansieringsfrågan av
avgörande betydelse. De goda resultat som nu kan redovisas bör underlätta diskussioner med
offentliga finansiärer. Mentorskapet skall fortsättningsvis vara helt ideellt. Erfarenheterna från det
västsvenska projektet visar tydligt att en fortsatt lokal verksamhet av samma eller större omfattning
fordrar arvoderad projektledare/administratör och att sådan långsiktig finansiering när projekt
övergår till att vara verksamhet kräver särskilda överenskommelser med statliga organ. För det
västsvenska projektet, som saknar fortsatt finansiering är denna fråga överhängande och kommer
säkerligen att bli aktuell för andra pågående projekt.
Yrkesmentorsverksamheten väcker berättigat intresse långt utanför Rotary och bidrar att stärka
Rotarys varumärke. Den introducerar en nygammal dimension i Rotarys samhällstjänst och kan locka
nya Rotarianer. Det ideella kapital som investeras i mentorsverksamheten är betydande och matchar

med råge den externa finansieringen och bildar grunden för verksamheten. De hittills vunna
erfarenheterna visar tydligt att en stor, välmotiverad och väl förberedd mentorsbas är vår bästa
tillgång och det fordras långsiktigt och engagerat arbete från föreningen för att kunna sikta högt och
långt framöver.

Skrivet av Per-Ola Attman på uppdrag av styrelsen 2016-04-07
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