Medlemsförmåner
Utbildningar och tjänster
Coompanion Dalarna

Vi erbjuder
rådgivning för dig som vill starta företag tillsammans - kooperativt företag. Vi hjälper er från idé till
start av företag - med information, rådgivning och
utbildning utifrån era behov.
Vår rådgivning är kostnadsfri för er som vill starta
företag tillsammans – kooperativt företag.

Våra tjänster är:

- Rådgivning
- Processledning
- Lokala utvecklingsplaner
- Lokal Ekonomisk Analys (LEA)
- Bredband till byn
- Företagssamverkan
- Socialt företagande
-Utbildning & föreläsning
Coompanion Dalarna är en av aktörerna i
utvecklingen av Dalarnas näringsliv. Vi arbetar i
hela Dalarna med företag i olika branscher.
Coompanion finns på 25 platser i landet.
Länets samtliga 15 kommuner, företag och organisationer är medlemmar i Coompanion Dalarna.

Som medlem

BLI
MEDLEM!

har du tillgång till våra nätverk och kan till viss
kostnad ta del av följande tjänster:

KONTAKTA
OSS!

För mer information se:
www.dalarna.coompanion.se
Gilla oss på: facebook.se/coompaniondalarna
Twittra med oss på: @CoompanionDa
Mejla till: dalarna@coompanion.se
eller ring: 0243 -193 15

•
•
•
•
•

Projektadministration
Projektredovisning och rekvisitioner
Bokföring och Löneadministration
Föreläsningar
Workshop och Processledning
Kontakta oss för mer information och offert!

UTBILDNINGAR
BOKFÖRING
GRUNDER

ARBETSGIVARANSVAR

Kursen ger kunskaper i grundläggande bokföring.
1 tillfälle á 2 timmar

Vilka rättigheter och skyldigheter har man som egen
företagare/anställd? Grundläggande utbildning för
dig som ska anställa för första gången eller för dig
som är styrelseledamot med arbetsgivaransvar.
1 tillfälle á 3 timmar

Innehåll:

• Grundläggande begrepp inom bokföring
• Löpande bokföring
• Upprättande av kontoplan
Kursledare: PwC

Innehåll:

• Styrelsens ansvar som arbetsgivare
• Anställningsavtal
• Lagar och regler kring anställning
Kursledare: KFO

BUDGET,
EKONOMI
Du får en grundläggande kunskap om
budgetarbete och ekonomiuppföljning.
1 tillfälle á 2 timmar

Innehåll:

• Budgetarbete
• Ekonomiuppföljning
Kursledare: PwC

STYRELSEARBETE
Hur sköter man en styrelse?
Deltagarna får en grundläggande kunskap och verktyg för att utveckla ett effektivt och framgångsrikt
styrelsearbete. 2 tillfällen á 2 timmar

Innehåll:

• Ansvar, konstituering
• Roller, regler
• Styrelsens verktyg, protokoll, arbetsordning mm
Kursledare: Coompanion Dalarna

Information och anmälan!
Utbildningarna är kostnadsfria för våra medlemmar! Utbildningarna hålls på olika orter i Dalarna.
För information om datum, tid och plats för respektive utbildning, se vår hemsida eller kontakta oss.
Ett minsta antal anmälda deltagare krävs för att utbildningstillfället ska genomföras.
ANMÄLAN: kontakta oss på dalarna@coompanion.se

Coompanion Dalarna
Forskargatan 3
781 70 Borlänge
0243-193 15
www.dalarna.coompanion.se

Sara Jöngren, verksamhetsledare
Mobil: 0702-05 82 89
E-post: sara.jongren@coompanion.se

Bengt Sundgren, rådgivare och projektledare
Mobil: 0705-61 17 05
E-post: bengt@coompanion.se

Sam Risander, rådgivare

Mobil: 0705-60 28 77
E-post: sam.risander@coompanion.se

Maria Stenis, projektledare
Mobil: 0703-55 57 11
E-post: maria.stenis@coompanion.se

Magnus Holmberg, rådgivare
Mobil: 0703-98 07 88
E-post: magnus.holmberg@coompanion.se

Malin Fahlström, ekonomi och administration
Mobil: 0703-55 55 47
E-post: malin.fahlstrom@coompanion.se

