Starta företag

tillsammans
i Mälardalen!

”Be Coompanion om råd när ni ska
starta, det gjorde vi!” - Örebro TV

Från idé till
start av företag

Förverkliga din
dröm om att
starta företag,
tillsammans!
Går du i företagstankar?
Att starta företag kan vara
en möjlighet att förverkliga
sina idéer!
Är du målmedveten? Brinner för din idé?
Tror på dig själv och dina kollegor?
Då har ni alla förutsättningar för att lyckas.
Coompanion Mälardalen hjälper till att
förverkliga era drömmar om att starta
företag, tillsammans. Vi arbetar i hela
Västmanlands och Örebro län med företag i
flera olika branscher och företagsformer.
Hos oss kan du bland annat få kostnadsfri information och rådgivning när du
funderar på att starta företag.
Vi arbetar med alla bolagsformer, men är
specialister på ekonomiska föreningar den företagsform som oftast används för
tillsammansföretagande.
För mer information och bokning av
rådgivning, besök:
malardalen.coompanion.se

Det krävs planering för att komma igång med företagsbyggandet. Det kan vara svårt att veta
var man ska börja. Vi på Coompanion hjälper till med alla steg - från idé till färdigt företag

Demokrati
Delaktighet
Ekonomisk hållbarhet
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Idé

Att starta företag börjar ofta i idéernas värld.

Vision

Att måla upp en vision om företagets framtid.

Affärsidé

Att förstå vems behov företaget ska tillfredsställa.

Affärsplan

Att konkretisera affärsidén så att den blir lönsam.

Budget

Att göra ekonomiskt hållbara beräkningar.

Planera verksamheten

Att få företagets vardagliga verksamhet att
fungera i samspel med alla intressenter.

Välja företagsform

Verksamhetsområde och företagskaraktär påverkar vilken
företagsform man väljer.

Tillstånd och registrering

Att ta ansvar gentemot myndigheter och regler som finns.

Vad är en ekonomisk förening?
En ekonomisk förening är en företagsform liksom aktiebolag,
handelsbolag och enskild firma.
En ekonomisk förening består av minst tre personer, fysiska eller juridiska, som är medlemmar.
Medlemmarna ska ha ekonomisk nytta av föreningens verksamhet till exempel genom att
producera eller handla med varor och tjänster. Ekonomisk förening är den företagsform
som är bäst anpassad för kooperativa företag.

”Det roligaste vi har gjort är att vi startade företaget
tillsammans” - Gycklargruppen TRiX, Västerås

För att starta en ekonomisk förening krävs
-Minst tre fysiska eller juridiska personer som bildar styrelsen
-Stadgar
-Insats
-Revisor
-Registrering hos bolagsverket
-Registrering hos skatteverket

Medlemmar

Medlemskapet i en ekonomisk förening är öppet och frivilligt. Det innebär inte att vem som
helst får bli medlem, detta regleras i stadgarna. Varje medlem har en röst vid föreningens
stämmor.

Styrelse och ansvar

Vid den konstituerande stämman som hålls när föreningen bildas väljs en styrelse, som
ska bestå av en ordförande och minst två styrelseledamöter. Styrelsen är ansvarig, driver
föreningen och sköter det löpande arbetet under året. Styrelsen väljs en gång om året av
medlemmarna på föreningsstämman.

Stadgar

Stadgarna är föreningens regler. Där formuleras bland annat hur vinst ska fördelas, hur stor
insatsen ska vara samt vad som krävs för att bli medlem. På Coompanion får du hjälp med
att formulera föreningens stadgar.

Insats

Varje medlem betalar en insats i föreningen. Insatsen kan återbetalas om föreningens
medlemmar beslutar så. Hur stor insatsen ska vara framgår i stadgarna. Trots att insatsen
inte behöver vara mer än en krona kan det vara befogat med en högre kapitalinsats för att
visa att ni är beredda att satsa på företaget.

Ekonomi
”Vårt företagande har blivit ett sätt för oss
att umgås med varann!” - Världens Mat i Sala

Föreningens ekonomi granskas av en revisor. I mindre föreningar behöver revisorn inte
vara godkänd eller auktoriserad, utan det räcker att hen är kunnig och lämplig för uppdraget.
Vinst som föreningen gör går antingen tillbaka till föreningen eller delas ut till
medlemmarna. Vinsten beskattas med bolagsskatt, liksom i ett aktiebolag.

Vi har en idé!
-Medarbetarövertagande
”Tillsammans så stöttar vi varann och delar på allt ansvar,
det blir då både tryggt och stabilt!” - re:form, Örebro

Om Coompanion Mälardalen
Coompanion Mälardalen hjälper till att förverkliga drömmen om
att starta företag, tillsammans!
Vi hjälper er från idé till start av företag - med information, rådgivning och utbildning utifrån
era behov. Vi arbetar med företag i olika branscher och utgår från den kooperativa tanken
som visat sig vara framgångsrik. Vi är experter på ekonomiska föreningar och arbetar för
att skapa förutsättningar för företagande där affärsmässighet förenas med demokratiska
värden, delaktighet och samhällssyn. Coompanion finns på 25 platser i landet och har en lång
och gedigen erfarenhet av kooperativ utveckling.

Sverige står inför en enorm utmaning. I mer än halva landet är
ca 70 % av Sveriges företagare över 50 år och 35 % har redan
passerat pensionsåldern.
När inga köpare eller arvtagare finns som kan ta över riskerar lönsamma företag läggas ned.
Hur kan innovativa kooperativa affärsmodeller, testade i omvärlden, förhindra att företagen
pensioneras när ägaren gör det i Västernorrland?
Medarbetarägda företag är vanligare i andra länder än i Sverige men Coompanion vill verka
för att det blir ett känt alternativ både hos företagsägarna och de anställda. En fransk modell
är utvecklad för att värdera företagen och att lära ut kooperativt företagande som kan användas
också i Sverige. Fokus är hållbarhet och affärsmässighet.
Fackförbunden Unionen och IF Metall liksom Arbetsgivarföreningen KFO är involverade i ett
nu pågående projekt för att hitta den modell som passar bäst i Sverige. Facken är ofta de som
först får kännedom om att säljaren söker en köpare.

Våra tjänster
Rådgivning- Oavsett om ni är i startgroparna eller är vana att driva kooperativ verksamhet så
finns det alltid tillfällen då det kan vara skönt att vända sig till oss för rådgivning. Just denna
tjänst är, till skillnad från exempelvis utbildning och processledning, kostnadsfri.
Processledning- Ibland är det oslagbart att ta in folk utifrån. Vi kan processledning och hjälper
er gärna med allt från styrelseuppdrag, och att leda workshops, till att hålla i specifika uppdrag.
Socialt företagande- Medarbetarna i sociala företag kan vara personer med funktionsnedsättning, långa sjukskrivningsperioder eller långvarig arbetslöshet. Vi informerar och
utbildar om socialt företagande.
Utvärdering och kunskapsutveckling- Vi genomför utvärderingsuppdrag/studier av projekt,
processer eller annat som ni vill ha belyst. Arbetet är forskningsbaserat och grundar sig i
kvalitativ metod med särskild kunskap om social ekonomi.
Utbildning och information- Som ett led i att sprida och utveckla det kooperativa företagandet
arrangerar vi utbildningar och föreläsningar. Det kan handla om allt från inspirationsföreläsningar till styrelseutbildningar.

”Om hela länder kan styras demokratiskt
på ett framgångsrikt sätt bör det fungera
att företagen styrs och ägs likadant.”
Ur filmen Ekonomisk demokrati
av Patrik Wytsowski.

Coompanion Mälardalen
Boka ert kostnadsfria rådgivningsmöte med någon av våra rådgivare:

malardalen.coompanion.se
Våra rådgivare i Örebro län:

Josephine Hedlund

Boka tid med Josephine på :
malardalen.coompanion.se
Besöksadress: Rudbecksgatan 26, Örebro

Erik Brodin

Boka tid med Erik på :
malardalen.coompanion.se
Besöksadress: Rudbecksgatan 26, Örebro

Isabel Suárez

Boka tid med Isabel på :
malardalen.coompanion.se
Besöksadress: Rudbecksgatan 26, Örebro

Mobil: 076 050 12 34
E-post: josephine.hedlund@coompanion.se

Mobil: 070 575 23 20
E-post: erik.brodin@coompanion.se

Mobil: 070 209 05 20
E-post: isabel.suarez@coompanion.se

Våra rådgivare i Västmanlands län:

Johan Larsson

Boka tid med Johan på :
malardalen.coompanion.se
Besöksadress: Stora gatan 16, Västerås

Emil Atak

Boka tid med Emil på :
malardalen.coompanion.se
Besöksadress: Stora gatan 16, Västerås

Mobil: 070 643 43 98
E-post: johan.larsson@coompanion.se

Mobil: 072 528 44 00
E-post: emil.atak@coompanion.se

Administration och ledning:

Tatiana Lahtinen, administration och information
Adress: Stora Gatan 16, 722 12 Västerås
Telefon: 021 448 07 50
Mobil: 070 228 44 00
E-post: tatiana.lahtinen@coompanion.se

Anders Johansson, verksamhetsledare i Örebro och Västmanlands län
Adress: Stora Gatan 16, 722 12 Västerås
Adress: Rudbecksgatan 26, 702 23 Örebro
Mobil: 070 235 94 98
E-post: anders.johansson@coompanion.se

