Verksamhetsberättelse 2019
för den ideella föreningen WiTEC SWEDEN.
Styrelsen för WiTEC SWEDEN får härmed avge följande redogörelse för föreningens verksamhet
under räkenskapsåret
2019-01-01 – 2019-12-31.
OM FÖRENINGEN WiTEC SWEDEN
WiTEC SWEDEN är en ideell förening.
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
Verksamheten drivs av personer med gedigen yrkeskunskap och erfarenhet, från Akademi och
Näringsliv, i samverkan med utvalda lokala, nationella och internationella nätverk.
WiTEC SWEDEN har mångårig och långvarig erfarenhet av samprojekt i Europa och är känd som en
seriös part. Till oss vänder sig universitet, organisationer och nätverk ute i Europa. Vi erbjuds
partnerskap i olika projekt bl.a. annat av EU kommissionen.
När projekt utlyses är vi en part som erbjuds medverka på olika sätt till genomförande.
Medverkan kan vara projektägarskap, partnerskap, spridning av resultat eller rådgivande.
STYRELSEN
Följande styrelse valdes vid årsmötet den 25 mars 2019
 Ingrid Thuresson, ordförande (1 år)
 Mia Norling, ledamot (ett år kvar)
 Anna-Carin Dettner, ledamot vald på 2 år
 Anna Henricsson, ledamot vald på 2 år
 Anna Isaksson, ledamot vald på 2 år
 Katarina Pelin, ledamot (ett år kvar)
 Valberedning: Pernilla Nilsson, Katarina Björnsdotter (vald på 1 år)
 Revisor: Linda Lilja (vald på 1 år)
ANTAL MEDLEMMAR
Vid utgången av 2019 hade föreningen 20 medlemmar – 18 kvinnor och 2 män.
Medlemsavgiften har varit 500 kr för privatpersoner, studenter 200 kr, företag <50 anställda 2500 kr,
företag 51-100 anställda 5000 kr, företag>101 anställda 10 000 kr.
MÖTEN
Styrelsemöten har hållits 25 januari, 8 mars, 10 april, 13 maj, 18 juni, 30 augusti, 20 september, 17
oktober samt 28 november.
Årsmöte hölls den 25 mars. Konstituerande styrelsemöte den 25 mars.
Arbetsmöten 25 januari, 3 juni samt 17 oktober
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PROJEKT
Lokalt
 Processledare för ett hållbart samhällsbyggande.
WiTEC har i samverkan med LRF gjort en ansökan om medel till ett
kompetensutvecklingsprogram för branscherna bygg/fastighet, transport/logistik samt
livsmedel.
Ansökan har avslagits med motivering att medel inom Leader saknas.
Projektidén har under året presenterats för Båstads kommun, Samhällsbyggnadsenheten, Olof
Selldén Kommunchef Erik Lidberg samt för Hållbarhetsstrateg Carolina Holgersson Ivarsson.
Dessutom har idén presenterats i Bjuv för Styrelseordförande Bengt Persson FoodHill AB.


KomTek projekt
En grupp bestående av 1 representant för Föreningen KomTek Sverige, 2 representanter för
Industrigruppen i Båstad samt 2 representanter för Båstads kommun /skola har träffats den
18 oktober för att diskutera möjligheten till samarbete kring ett projektmål ; Sommarkurs för
tjejer 2020 på Båstad Makerspace ,för att i förlängningen ha en verksamhet för barn-och
ungdomar med fokus på teknik.
https://komtek.se/ . Idén skall utvecklas i samverkan under 2020.



WiTEC ansökte om deltagande i Skåne Innovation week den 23-29 maj i samverkan med
Högskolan i Halmstad genom projektet HUST- en solcellsdriven bil. Ansökan avslogs.



Presentation av WiTEC för Sydsvenska Industri-och Handelskammaren tillsammans med
Teknikkvinnor med mål att samverka kring event och nätverk. Teknikkvinnor har
adjungerats till 2 av föreningens styrelsemöten.

EU-projekt




SMS-projektet - Social Media Sisterhood. Projektets syfte är att genom utbildning i sociala media
öka utrikesfödda kvinnors integration och anställningsbarhet på arbetsmarknaden. WiTEC
SWEDEN är en av 5 partners från 4 EU-länder. Projektägare är IFK Malmö. I april 2019 hölls ett
projektmöte i Lissabon Portugal. Projektdeltagaren AidLearn var värd för mötet. Under året har
även tre Skypemöten ägt rum liksom en utbredd skriftlig kommunikation mellan projektpartners.
Mia Norling har företrätt WiTEC SWEDEN vid alla möten. WiTEC SWEDEN ansvarar för att
bygga den webbaserade utbildningsportalen som vidareutvecklats under året.
www.hub.smswomen.eu. Allt material finns tillgängligt på flera språk, svenska, engelska,
portugisiska och italienska. Övriga projektpartner har under året rekryterat och utbildat ett stort
antal kvinnor ur målgruppen men mycket goda resultat. Den svenska myndigheten National
Agency UHR har under året utsett SMS Women projektet som förebild för hur man ska driva EU
projekt. Projektet avslutas den sista augusti 2020 men portalen kommer finnas tillgänglig för
allmänheten till 2025.
EUMentorSTEM. Projektets syfte är att genom mentorskap synliggöra och stärka utrikesfödda
kvinnors position verksamma inom STEM. Projektet var ett samarbete mellan partners i 5 WiTECländer, där WiTEC SWEDEN är en. Projektägare var Bologna Universitetet/WiTEC Italien. Under
året har det varit ett projektmöte i Bologna samt fyra Skypemöten. WiTEC SWEDEN har företrätts
av Mia Norling, Ewa Renström och Josephine Renström. Marknadsföringen av projektet har
främst skett via sociala media, FaceBook, LinkedIn och Twitter. Även via partners hemsidor och
via nyhetsbrev. Totalt har det rekryterats 28 utrikesfödda kvinnor till två piloter varav 10
slutförde hela utbildningen. Responsen från deltagarna på utbildningen har varit fenomenal.
WiTEC SWEDEN har därmed nått deltagarmålet i projektet. Vidare har en workshop hållits för 10
aktörer som möter målgruppen i integrations och anställningssammanhang. Projektet avslutades i
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Bologna den 12 -13 september med en stor konferens med många internationella och italienska
deltagare.
PLOTINA. Projektet Plotina pågår mellan 2016-2020. Projektet tar sin utgångspunkt i att kvinnor
är underrepresenterade inom de så kallade STEM-områdena (Science, Technology, Engineering,
Mathematics) liksom på ledande poster inom akademin. De sju deltagande europeiska länderna
har under året utvecklat och implementerat jämställdhetsplaner samt skapat en plattform med
verktyg som kan användas av andra universitet runtom i Europa som vill utveckla och utvärdera
jämställdhetsplaner. WiTEC SWEDEN har under 2019 deltagit i projektets Advisory Board genom
Anna Isaksson som också medverkat i planeringen av projektets slutkonferens i Bologna, 2020.

Nya projekt


METIS projektet
Projektet, kallat METIS - Microelectronics Training, Industry and Skills -fokuserar på
färdigheter och relaterad utbildning som behövs för att stödja framväxande industri vertikaler
som artificiell intelligens (AI), autonom körning och Industry 4.0
SEMI och 19 partners från 14 länder - ett initiativ för att fylla kompetensgapet och öka
mångfalden av arbetskraften genom att skärpa samarbetet mellan mikroelektronikindustrin
och utbildningssektorn. METIS medfinansieras av Erasmus + -programmet och är utformat
för att övervinna kunskapsbristen i värdekedjan för elektroniska komponenter och system.
Under METIS kommer projektägaren SEMI och partnerorganisationerna, däribland WiTEC
SWEDEN, att inrätta ett Microelectronics Observatory and Skills Council bestående av
företrädare från industri, akademi, icke-statliga organisationer, tankesmedjor och
myndigheter. Konsortiet kommer att utveckla en ny färdighetsstrategi för
mikroelektronikindustrin i Europa med fokus på att höja yrkesbefattningar och färdigheter
som är kritiska för sektorns framtid. Projektet kommer att utveckla nätbaseratlärande och
arbetsbaserat lärande inom mikroelektronikdesign och tillverkning. METIS kommer också att
främja arbetskraftens mångfald i sektorn och inriktas på ökat deltagande av
underrepresenterade grupper i mikroelektronikutbildning och sysselsättning. METIS, ett
fyraårigt projekt, kommer att få 4 miljoner euro i offentlig finansiering som ska investeras i
mikroelektronikarbetskraftsutveckling i Europa.



STEAM people projektet.
WiTEC ska under 2 år tillsammans med Moviento, Spanien, Panepistimo Thessalias,
Grekland, NPO Robootika, Estland, Virtual Campus LDA, Portugal samt Istanbuls Kommun
utveckla en WEBAPP för vuxna elever under 2 år. WEBAPP ska erbjuda konkreta aktiviteter
som elever kan utveckla. Byggt kring en uppsättning tematiska områden och kopplade till
situationer och miljöer i det dagliga livet, kommer WEBAPP att utmana de vuxna eleverna att
genomföra vissa aktiviteter. WEBAPP: s spelade tillvägagångssätt kommer att bidra till att
öka motivation och engagemang och kommer också att förbättra andra nyckelkompetenser
(digitala färdigheter).

WiTEC INSPIRATION
WiTEC har inte anordnat WiTEC Inspiration under året.
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NYHETSBREV
4 Nyhetsbrev har skickats ut till medlemmar och andra intressenter under året.
MEDIA OCH MARKNADSFÖRING




WiTEC SWEDEN har marknadsförts i olika sammanhang som t.ex. på Högskolor, Universitet,
inom EU- projekten samt i olika andra nätverk
WiTEC SWEDEN ingår i juryn för det årliga Erik Paulsson stipendiet.
Medlemskap i Båstads Turism- och Näringsliv.

.
ANSTÄLLNINGAR
.
Föreningen har haft tre anställda i EuMENTORSTEM och SMS projektet .
LOKAL
WiTEC SWEDEN har under 2019 haft tillgång till lokal i Båstad Företagsby.

WiTEC EU SECRETARIAT
WiTEC EU är ett legalt affärsområde under WiTEC SWEDEN. Inom affärsområdet finns
samarbetspartners i Storbritannien, Italien, Grekland, Ungern, Österrike och Holland. Representanter
för dessa samarbetspartners
genomförde under året ett Board Meeting i Bologna i samband med avslutning på EU
MENTORSTEM projektet den 11 september. Syftet med mötet var att undersöka intresset för ett
fortsatt samarbete och formen för detta. Under en lång tid har förslaget varit att en egen legal enhet
bildas ett så kallat EEIG dör allt legalt ansvar fördelas lika mellan samarbetspartners. Detta förslag
röstades ner. Tillsvidare drivs WiTEC EU som en legal enhet under WiTEC SWEDEN.

Styrelsen vill tacka alla som varit engagerade i WiTEC SWEDEN under året.

Båstad 2020-03-12

Ingrid Thuresson
Ordförande

Anna-Carin Dettner

Mia Norling

Anna Henricsson
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