Verksamhetsberättelse 2017
för den ideella föreningen WiTEC SWEDEN.
Styrelsen för WiTEC SWEDEN får härmed avge berättelsen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret
2017-01-01 – 2017-12-31.
OM FÖRENINGEN WiTEC SWEDEN
WiTEC är en ideell förening. Efter drygt två decennier inom Högskolan i Halmstad ombildades WiTEC SWEDEN den 11
november 2011 till en ideell förening. Föreningen är medlem i the European Association for Women in Science, Engineering and
Technology - http://www.witeceu.com
WiTEC SWEDEN skall i internationell samverkan
•
•
•

inspirera unga kvinnor att studera inom naturvetenskap, teknik, matematik, industridesign och IT
synliggöra kvinnors innovationer och entreprenörskap
stärka främst kvinnor i karriären genom mentorskap och kompetensutveckling

STYRELSEN
Följande styrelse valdes vid årsmötet den 30 mars 2017
•
•
•
•
•
•
•
•

Ingrid Thuresson, ordförande (1 år kvar)
Mia Norling, vice ordförande 1 år kvar)
Tomas Olofson, kassör (1 år kvar)
Anna-Carin Dettner, ledamot (vald på 2 år)
Anna Henricsson, ledamot (vald på 2 år)
Anna Isaksson, ledamot (vald på 2 år)
Valberedning: Agneta Hansson och Kerstin Gustafsson (vald på 1 år)
Revisor: Charlotte Wilson (vald på 1 år)

ANTAL MEDLEMMAR
Vid utgången av 2017 hade föreningen 20 medlemmar. 18 kvinnor och 2 män. Medlemsavgiften har varit 300 kr och för
studenter 100 kr. Medlemsavgiften till WiTEC EU har inte efterfrågats.
MÖTEN
Styrelsemöten har hållits 26 januari, 30 mars, 18 maj, 21 juni, 18 september samt 20 november.
Årsmöte hölls den 30 mars. Konstituerande styrelsemöte hölls den 30 mars.
Arbetsmöten hölls 10 april, 18 september och 24 oktober.
FÖRNYELSE OCH UTVECKLING AV WiTEC SWEDEN
Arbetet med ”Let´s put WiTEC on the map” har fortsatt under året.
PROJEKT OCH ANSÖKNINGAR OM PROJEKTMEDEL
Lokalt
•

WiTEC Integration Project, för kvinnor i Båstads kommun, påbörjades under hösten 2016 och avslutades 30 maj 2017.
Tre kvinnor deltog i projektet. Innovation Skåne bidrog i en avslutande workshop med inspiratören Fairooz Tamimi.
Philip Bengtsson, student Linné Universitetet, gjorde en film om projektet. Projektet finansierades av Båstads kommun
med 30 000 kronor.

•

Urban Architecture – en idé kring en Yrkeshögskoleutbildning för Hållbart samhällsbyggande. Ansökan om medel
har gjorts till Vinnova, inom ramen för Utmaningsdriven Innovation. Ansökan fick avslag. Ansökan har också gjorts
inom Leader/Landsbygdsutveckling genom att besvara 10 frågor från Leader för att göra en förstudie kring Urban
Architecture. Avslag med motivering svårt att få igenom en förstudie.
Möten har genomförts kring projektet. Båstads Kommun /Yrkeshögskolan informerade den 29 augusti om
Yrkeshögskoleutbildning. 20 personer från Näringslivet, Båstads kommun och WiTEC deltog. WiTEC Inbjöd till ett
seminarium den 6 december på DLC, Digitala lärandecentrat på Högskolan i Halmstad, kring värdeskapande och
hållbart samhällsbyggande. 23 personer deltog.

Nationellt
•

Ansökan till MUCF (Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor).
WiTEC SWEDEN ansökte under hösten 2017 om organisationsbidrag för Kvinnors organisationer 2018. Ansökan
avslogs. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor bedömer att vi inte uppfyller villkoren för bidraget enligt
förordning (2005:1089) om statsbidrag till kvinnors organisering. ”Ni saknar villkoret att ha ordinarie verksamhet i
minst fem län eller riksintresse med verksamhet på minst två orter”.

Internationellt
•

SMS-projektet - Social Media Sisterhood. Projektets syfte är att genom utbildning i sociala media öka migrantkvinnors
integration och anställningsbarhet på arbetsmarknaden. WiTEC SWEDEN är en av 5 partners från 4 EU-länder. Kickof-möte, där Mia Norling deltog, hölls i Sheffield i november 2017. WiTEC SWEDEN ansvarar för att bygga den
webbaserade utbildningsportalen. Projektet skall avslutas 2020.

•

EUMentorSTEM. Projektet har till syfte att genom mentorskap synliggöra och stärka migrantkvinnors position
verksamma inom STEM. Projektet är ett samarbete mellan partners i 5 WiTEC-länder, där WiTEC SWEDEN är en.
Startmöte hölls den 11 december i Sheffield där Ingrid Thuresson, Mia Norling och Anne Avén deltog. WiTEC
SWEDEN ansvarar främst för marknadsföringen av projektet och kommer dessutom att arbeta aktivt med mentorskap.
Ansökan till Erasmus+. WiTEC SWEDEN deltog som en av fem partners i ansökan om integration. Ansökan beviljad.

•

PLOTINA. Projektet, som startade 2016 och skall avslutas 2020, syftar till att främja en jämn könsfördelning och
integration inom forskning, innovation och utbildning. WiTEC SWEDEN’s Ingrid Thuresson, som är ledamot i
Advisory Board, var en av talarna vid Partner’s Meeting i Bologna den 13 september 2017.

•

Ghanaprojektet. Utveckling av mentorsprojektet för kvinnor inom gruvnäringen i Ghana har pågått under året.

WiTEC INSPIRATION
Den 4 maj 2017 höll WiTEC SWEDEN sitt årliga event i Båstad Företagsby kring ”vi vill inspirera, stärka och synliggöra”. Håkan
Cajander, Digitalt Centrum för lärande, Högskolan i Halmstad, inspirerade och informerad kring digitala centrats möjligheter.
Emelie Quander, KomTEK, Halmstad berättade om KomTek och lät oss pröva tekniken via en robot. 26 personer deltog.
NYHETSBREV
7 nyhetsbrev har skickats ut till medlemmar och andra intressenter under året.
STUDENTUPPDRAG
WiTEC har under året inlämnat ett uppdrag till Dataingenjörsprogrammet vid Högskolan i Halmstad. 2 studenter kommer att
jobba med utveckling av WiTEC´s matchningsplattform under våren 2018.
HEMSIDAN
Arbetsförmedlingen har fram till den 3 maj bidragit med en resurs i form av Charlotte Engblom som arbetat med hemsidan och
andra sociala medier. Arbete har påbörjats med en ny hemsida för WiTEC EU. Vi tackar Charlotte Engblom för sin insats för
WiTEC SWEDEN.
STIPENDIEANSÖKNINGAR
36 nyutexaminerade eller studenter från olika universitet och högskolor har sökt stipendier under 2017. Tyvärr har WiTEC
SWEDEN inte haft några stipendier att dela ut under året.
MEDIA OCH MARKNADSFÖRING
•
•
•
•

WiTEC SWEDEN har marknadsförts i olika sammanhang som t ex Båstads Kommun, på Högskolor, Universitet,
Rotary, PLOTINA m fl.
WiTEC SWEDEN ingår i Juryn för det årliga Erik Paulsson stipendiet.
Medlemskap i Båstads Turism- och Näringsliv.
Deltagit i Båstads kommuns tvärsektoriella samverkans grupp för integration.

ANSTÄLLNING
Anne Avén har från den 1 oktober en 25-procentig anställning som administratör.
LOKAL
WiTEC SWEDEN har under 2017 haft tillgång till lokal i Båstad Företagsby.
WiTEC EU
Sekretariatet för WiTEC EU flyttades i början av 2017 från Barcelona till Båstad.
Informationsmöte till övriga partners genomfördes via Skype den 8 juni.
Board Meeting hölls via Skype den 5 september. England, Italien, Nederländerna, Ungern, Grekland och Sverige deltog. Board
Meeting nr 2 hölls i Sheffield den 12 december där Ingrid Thuresson, Mia Norling och Anne Avén deltog från Sverige. Övriga
deltagande länder var England, Italien, Nederländerna, Grekland och Ungern.
Styrelsen vill tacka alla som varit engagerade i WiTEC SWEDEN under året.
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