
Uppdateringar – projekt och idéer i kursen

Minnesanteckningar från internatet 10-11 januari + uppdateringar från mail 
(maila gärna om du vill korrigera eller lägga till något)

Sophy:
Bra utveckling under hösten för Heroes of today och filmen Home. Beställningar kommer 
in, inte minst är filmen efterfrågad och sprids över landet. Utmärkelser under hösten, 
miljöhjältar för WWF och nominerade Årets eldsjäl, tidningen LEVA.
Nu söks efter personer som vill sälja visningspakten (tidning+film) på provision. 
http://magnusochsophy.wordpress.com/2011/01/11/platsannons-saljare-sokes/ 
Vad ska ske härnäst? Viktigt att ha energi i arbetet. Ekonomin en utmaning. 
Kul med inspiration från SE Bar i Stockholm, http://www.se-forum.se/?cat=5 

Alexandra:
Har utvecklat idéer kring kreativitet, kreativa saker att göra i staden under hösten i Paris. 
Nu tillbaka i Göteborg. Öppet vad som ska hända i vår.

Frida: 
Idé att utvecka en resurssida för att smartare resande. Saknas var man kan hitta 
information för ett mer hållbart resande. Det finns många märkningar, men vad betyder 
dem? En spännande research.
Förslag att kunna ha en knapp på resebolags hemsidor där man kan klicka sig vidare för att 
få råd/tips.

Patrik: 
Har jobbat på Irland under hösten. Engagerad i Social Scientists Without Borders sedan 
ett år, http://sswb-international.org/
De vill skapa projekt och koppla ihop studerande med organisationer/verksamheter. 
Genom internships, uppsatssamarbeten, eller "micro-tasking" (avgränsade engagemang, 
deltidsengagemang). 7-8 personer engagerade i en kärna, med bas i Malmö.
Lokala grupper på gång att etableras i Göteborg, Mexiko och San Francisco.

Hannah och Cinna:
Klädoteket har nu ett rum på 5,5 x 3,5 meter hos Kontrapunkt, Norra grängesbergsgatan, 
http://kontrapunktmalmo.wordpress.com/
Precis målat vitt. Stödfest på Buy Nothing Day i november mycket lyckad. Inkläde i dörren. 
Folk ställde upp och var med och genomförde. 
Lätt att kommunicera idéen med Klädoteket, bra respons. Utmaning: Mycket pågång – hur 
hinna fånga upp erbjudanden och idéer?
http://kladoteketmalmo.blogspot.com/ 

Maria:
"Ang projektuppdatering så ser det ut som följer:
BAS, se www.basinsweden.org:

• Vi är numera en styrelse om 7pers,
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• vi jobbar strukturerat med att utvidga kretsen bidragsgivare, vi har fått igång 
Autogiro.

• vi jobbar m att utöka kretsen o antalet volontärer med bl.a. Info via hemsidan 
(kommer mer inom kort)

• vi ska mer aktivt försöka komma ut o hålla föredrag (det har legat lågt under ett 
halvår pga tidsbrist)

• vi jobbar på att få till 90-konto, med redovisning, dokument, revisor etc.
• ny resa till våren/sommaren för mig o ngr till i styrelsen för att återknyta arbetet i 

Nepal.
• långsiktig plan är att vi sidan av BAS driva "gräsrots/volontärsresor" till Nepal till 

förmån för BAS härbärge o ev försäljning av Nepalesiska produkter i Sverige, än så 
länge tankar o funderingar...

Som nästa steg är att med hjälp av vår nästa uppg fundera kring organisationen BAS o hur 
den ska utvecklas vidare, jag ska intervjua en person inom ABC i Lund som bedriver 
liknande verksamhet i större skala, ska bli mkt intressant!"

Jenny:
Följ utvecklingen på:
http://www.jennysretro.com 

Mahnoush:
Startat eget, Mana Consulting, se hemsidan:
http://manaconsulting.eu/

Anna W:
"Fram till årskiftet jobbade jag som projektledare för Vägvisare för sociala entreprenörer. 
Vi avslutade det med bra utvärderingar från deltagarna och de andra inblandade, 
arbetsförmedlingen och Finsam. 
Jag har sedan dess jobbat med att planera och budgetera för dels en fortsättning på detta 
projekt samt ett eventuellt nytt liknande projekt. Eftersom jag själv gjort i stort sett allting i 
detta projekt, från planering till genomförande och undervisning av 12 deltagare har jag 
inte haft tid att ägna mig så mycket åt mitt "pet project" Donate Play!"
Om projektet Vägvisare för sociala entreprenörer: http://finsam.eu/finsam/index.php?
option=com_content&view=article&id=78&Itemid=82 
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