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Sociala företaget Snidar. Ansökan om verksamhetsbidrag 2015 
 
 
Förslag till beslut 
Arbetsmarknasnämnden föreslås besluta 
 
att  bevilja Snidar verksamhetsbidrag med 630 600 kronor år 2015. 
 
att verksamhetsbidraget finansieras ur nämndens medel för arbetsmarknads- och 
       sysselsättningsinsatser. 
 
 
Sammanfattning 
Det sociala företaget Snidar ansöker om verksamhetsbidrag med 653 500 kronor år 2015  
varav 443 500 utgör hyreskostnad för verksamhetslokal på Seminariegatan. Förvaltningen 
föreslår samma verksamhetsbidrag som år 2014, 630 600 kronor. 
 
Ärendet 
Snidar startade sin verksamhet 2012 och bedriver arbetsträning med snickeri, datorverkstad, 
ramverkstad, glasfusing och enklare bilservice. Målgrupp är personer med psykisk funktions-
nedsättning och kommer främst från psykiatrin och socialpsykiatrin Uppsala vård och 
omsorg. Alla personer i arbetsträning är medlemmar i Snidar, som är demokratiskt uppbyggt 
enligt samma modell som allmännyttiga föreningar.  
 
Under 2014 har tretton personer haft placering på Snidar. Inledningsvis erbjuds fjorton 
personer arbetsträning år 2015. Ytterligare några medlemmar kommer att rekryteras till de 
olika verkstäderna på Seminariegatan.  
 
Snidar öppnar under 2015 en butik på Årstagatan där man kommer att sälja egna produkter. 
Ytterligare medlemmar kommer att rekryteras för att svara för försäljningen i butiken. Ett 
utvecklingsarbete pågår att ta fram nya produkter lämpade för försäljning i butiken. Man 
kommer också att utveckla en modell för kommissionsförsäljning av produkter. 
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F.d. styrelsen för vård och bildning har på uppdrag av f.d. utbildnings- och arbetsmarknads-
nämnden tillhandahållit handledare till företaget. Från 2015 övergår uppdraget till styrelsen 
för Uppsala vård och omsorg (dnr AMN-2015-0111, 26 febr.). 
 
Ansökan, bilaga 1 innehåller förutom verksamhetsbeskrivning stadgar, verksamhetsplan 
2015, verksamhetsberättelse, bokslut och årsmötesprotokoll. 
 
Förvaltningen bedömer att verksamheten är stabil och har innovativa utvecklingsplaner med 
egen butiksförsäljning och produktutveckling. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Medel till verksamhetsbidraget finns avsatta i nämndens budget 2015 för arbetsmarknads-
åtgärder.  
 
 
Arbetsmarknadsförvaltningen 
 
 
 
Lena Winterbom 
Direktör 
 



 
Seminariegatan 26 
752 28 Uppsala  
018 – 13 36 06 
 
Org nr: 802460-1323 
 
 
 
Ansökan om hyresbidrag och verksamhetsbidrag till det 
sociala företaget Snidar för 2015. 
 
Det sociala företaget Snidar ansöker om hyresbidrag och verksamhetsbidrag för 
vår arbetsträning/sysselsättning för personer med psykisk ohälsa på 
Seminariegatan 26 i Uppsala. 
 
Snidar bedriver verksamhet genom ett snickeri, en datorverkstad, en 
ramverkstad, glasfusing och enklare bilservice. Medlemmarna arbetar med 
utgångspunkt från sin egna förmåga och sitt intresse, med stöd av kunniga 
handledare, för att återhämta gamla färdigheter och utveckla nya.  
 
Utvecklingsområden inom Snidar är att starta en butik med galleri. 
 
Snidar har under sina första år byggt upp verksamheten i den allmännyttiga 
ideella föreningen Snidar genom att bygga upp ett demokratiskt styrelsesätt och 
utvecklat företagets affärsidé, så att 14 personer idag är sysselsatta med 
produktion och försäljning av produkter beställda av Snidars kunder.  
   Snidar håller på att iordningställa en butikslokal på Årstagatan 14 där vi 
kommer att sälja och marknadsföra de produkter vi tillverkar i verkstäderna på 
Seminariegatan 26. Detta innebär att vi kommer att kunna sysselsätta några 
ytterligare personer. 
 
Mellan den 6 april och 18 augusti var Snidar tvungna att utrymma sina lokaler 
på grund av rökskador orsakade av en brand i en intilliggande restaurang. Några 
av våra verksamheter kunde vi bedriva i andra lånade lokaler, andra 
verksamheter fick vila under denna period. Denna händelse påverkade 
verksamheten genom att vi tappade kunder, deltagare och samarbetspartners. 
Detta har inneburit att vi har fått börja om med marknadsföring och utveckling 
av verksamheten. Vi arbetar nu på att komma tillbaka till den punkt där vi var 



före branden samt att sträva vidare mot de mål vi hade satt upp inför 
innevarande år. 
 
 
För att trygga dessa arbetstränings-/sysselsättningsplatser samt utöka 
verksamheten, ansöker vi om medel för verksamhetsåret 2015 med 653 500 kr 
varav 443 500 kr utgör hyreskostnaden och 210 000 utgör verksamhetsbidraget. 
 
Snidar redovisar statistik för sin verksamhet per tertial enligt överenskommelse 
till kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad. 
 
Uppsala den 20 oktober 2014 
 
 
 
Bilagor: 
1. Stadgar 
2. Budget 
3. Årsmötesprotokoll 
4. Verksamhetsberättelse 
5. Verksamhetsplan 
6. Revisionsberättelse 
7. Resultaträkning 
8. Balansräkning 
 
 
 
 
 
Anna Thavenius   Jan Wilger 
     kassör    handledare  
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STADGAR för Snidar allmännyttig ideell förening 
 
 
§1 NAMN 
 Föreningens namn är Snidar allmännyttig ideell förening. 
 
§2 SÄTE 
 Föreningens styrelse har sitt säte i Uppsala kommun, Uppsala län. 
 
§3 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET 

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intressen genom att bereda 
dem sysselsättning och arbete inom följande områden; 

• Ramverkstad 
• Snickeri 
• Datorverkstad 
• Glasfusing 
• Bilservice 
• Fotografering och multimedia 
• Arbeten och tjänster som anknyter till ovan nämnda arbetsområden. 

 
Verksamheten ska präglas av miljö- och kvalitetstänkande utifrån en humanistisk 
människosyn. 
 
Verksamheten ska leda till att medlemmar med arbetshinder på detta sätt bereds 
sysselsättning och arbetstillfällen samt främjar personlig utveckling. Kooperativet 
ska också utgöra en plattform för bättre beredskap för situationen på 
arbetsmarknaden eller studier.  
 
Föreningen är politiskt och religiöst obunden. 

 
§4 MEDLEMSKAP 

Medlem har den rätt att bli som kan erbjudas sysselsättning och arbete i föreningen, 
och stödjer föreningens stadgar och målsättning, samt betalar medlemsavgift.  
 
För att bli medlem gäller tre månaders prövotid innan medlemskap kan beviljas. 
Prövotiden kan förlängas till sex månader om provmedlemmen eller styrelsen begär 
det. Medlemsansökan prövas av styrelsen. Ny medlem bör genomgå utbildning i 
kooperation.  

 
§5 AVGIFT 
 Medlemsavgiften är 300 kr och inbetalas senast ett halvår efter inträde.  

Det är möjligt att dela upp betalningen av avgiften på tre tillfällen under detta halvår. 
Avgiften återbetalas snarast vid utträde.  

 
§6 UTTRÄDE 

Uppsägning till utträde kan göras muntligt utan uppsägningstid.  
 
§7 UTESLUTNING 

Medlem som uppenbarligen bryter mot stadgarna, motarbetar föreningens ändamål, 
inte följer av styrelsen fattade beslut eller på annat sätt skadar föreningens intressen, 
kan uteslutas. Beslutet ska prövas på årsstämma om medlem så begär. Beslutet 
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bekräftas på årsstämman. I avvaktan på en årsstämma kan medlem stängas av av 
styrelsen. 

  
 
 
 
§8 STYRELSENS SAMMANSÄTTNING OCH ARBETE 

Styrelsen utses av årsstämman och skall bestå av minst fem ledamöter. Styrelsen 
skall väljas på ett år. Konstituering av styrelsen ska ske senast två veckor efter 
årsstämman. 
 
Styrelsen är beslutför när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Styrelsebeslut 
skall fattas med majoritet. Frågor av principiellt viktigt slag hänskjuts till 
medlemsmöte, i övriga frågor har ordföranden utslagsröst. 
Styrelsen arbetar enligt den verksamhetsplan som antas på årsstämman.  

 
§9 REVISORER 

Årsstämman utser en ordinarie revisor på ett år.  
 

§10 FIRMATECKNARE 
Firman tecknas av föreningens ordförande och kassör samt handledarna, två i 
förening. Handledarna äger var för sig rätt att öppna nya bankkonton. Handledarna 
får var för sig teckna firma vid inköp som beslutas av styrelsen.  
  

§11 RÄKENSKAPSÅR 
 Föreningens räkenskapsår är 1 januari-31 december.  
 
§12 FÖRENINGSMÖTEN 
 Extra möte skall hållas när: 
 • styrelsen anser att det behövs 
 • revisorerna begär det 
 • minst en 2/3 av samtliga röstberättigade medlemmar begär det 
 
§13 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA OCH FÖRENINGSMÖTEN  

Kallelse till årsstämma och föreningsmöte skall ske genom anslag på arbetsplatsen 
senast två veckor före ordinarie möte och senast en vecka före extra möte. Kallelse 
får ske högst fyra veckor före mötet. Övriga meddelanden skall komma till 
medlemmarnas kännedom skriftligen (e-post) eller genom anslag på arbetsplatsen. 
 

§14 ÅRSSTÄMMA 
Årsstämma skall hållas varje år senast under april månad. Följande ärenden skall tas 
upp på årsstämman; 
1. Årsstämman öppnas 
2. Val av ordförande 
3. Val av protokollförare 
4. Fastställande av röstlängd 
5. Val av protokolljusterare tillika rösträknare 
6. Fastställande av dagordning 
7. Frågan om stämman blivit stadgeenligt utlyst 
8. Styrelsens årsredovisning av det gångna räkenskapsåret 
9. Revisorernas berättelse 
10. Fastställande av resultat- och balansräkning 
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11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
12. Fastställande av medlemsavgift       
13. Val av styrelseledamöter, ett (1) år 
14. Val av ordförande 
15. Val av kassörer 
16. Val av sekreterare 
17. Val av övriga ledamöter 
18. Val av revisorer (och suppleanter?)  
19. Val av valberedning 
20. Antagande av budget och verksamhetsplan för det kommande året 
21. Övriga ärenden 
22. Årsstämman avslutas 

 
§15 RÖSTRÄTT 

Endast medlem som har betalt medlemsavgiften har rätt att rösta på stämma. Beslut 
tas med enkel majoritet. Omröstning kan vara öppen eller sluten. 
 

§16 EXTRA ÅRSSTÄMMA 
Extra årsstämma ska hållas om 2/3 av medlemmarna så kräver, eller om styrelsen 
beslutar det. Extra årsstämma kan bara behandla den fråga som föranlett den extra 
årsstämman. 
  

§17 STADGEÄNDRING 
Ändring av stadgarna kan göras på en årsstämma om alla medlemmar är eniga. I 
annat fall fordras beslut med två tredjedels majoritet av två på varandra följande 
årsstämmor, varav det första skall vara ordinarie möte. Minst en månad ska förflyta 
mellan dessa två stämmor. 

 
§18 ÖVERSKOTT 
 Överskott skall föras i ny räkning. 
 
§19 UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN 

För upplösning av föreningen krävs 2/3 majoritet på två stämmor efter varandra, 
varav den ena måste vara ordinarie årsstämma. I de fall föreningens verksamhet 
upplöses skall behållna tillgångar enligt beslut på årsstämma lämnas till ändamål som 
motsvarar föreningens målsättning efter det att medlemsavgifterna återbetalats. 



Bilaga 1. Resultatbudget

Post 20t4
Kostnader

Lciner fcir 2 handledare letalas direkt av
Hyra KOmmunen
Hyra maskiner & verktyg ingdr i hyra
EI

Inkdp sn ick 17000
Fcirbr mtrl  snick 2000
Inkcip ram 1500(
Inkop dator verkst. 800(
Inkcip glas 1200(
lnkdp bi lservice 150C
Marknadsfdring 3500c
Bokfciring

Utbi ldning handledare 1000c
Utbi ldning koop 25000
utbi ldning glas

Tel, internet abon. 5000
Mobiltelefon deltagare 4000
Hemsida 1800
Dataprogram 2000
Datorer 700c
Kontorsmaterial 500c
;ted
Sammankomster 1s000
Transporter
Arbetskleder 300(
Skyddsutrustn i  ng 200(
Busskort 3s00c
Resor 4000
Medlemsavgifter 1r.00
Porto Enn

Fdrsdkring fdretag 5000
Bankkostnader 2000
Bilersdttning 1000
Livsmedel 2s000
Nystart av butik 2s000
Inkdp bi l

Skatt o fctrsaikring bil 900(
Drivmedel o rep 1500(
Prenumerationer
6vriga kostnader 1500(

der
Intfikter

Ramverkstad 2800c
Snickeri 3500c
lT fcirsdljning 3200c

Bilservice 3000
/erksam hetsbid rag 20000c
3 lasfcirsti ljn i ng 15000
{nordnarstdd

Fas 3

utbi ldningsbidrag Samord, Fcirb

6vriga intiikter

Riktviirde dverskott

Resultatbudget



Protokoll fiirt vid fiireningen Snidars firsmiite
torsdagen den 3 april 2014.

. St5mman oppnades

. Till mdtesordfcirande valdes Daniel Jansson

. Till protokollfdrare valdes Anna Mattsson

. Rdstlhngdenfaststdlldes
' Till protokolljusterare och rdstrdknare valdes Leif Johansson och Kamran

Heydari-Tori
. Stdmman var stadgeenligt utslyst
. Dagordningengodkdndes
' RdkenskapsAret gicks igenom och revisorn presenterade revisionsberdttelsen
. Styrelsenbeviljades ansvarsfrihet
. Till revisor fdr kommande 6r omvaldes Pfrr Gunnarsson
. Foljande styrelseledamdter valdes for kommande 6r,

ordfdrande :' Daniel Jansson
kassdr: Anna Mattsson
sekreterare: Kamran Heydari-Tori
6wiga ledamoter: Gdran Blohm, Leif Johansson
suppleant: Bengt Sliil

. Till valberedning utsAgs Catrin Ek och Jan Wilger
' Till firmatecknare valdes ordfdrande Daniel Jansson, kassdr Anna Mattsson

samt handledarna Catrin Ek och Jan Wilger varav tvA i fdrening.
. Fdreningens bankdosor ska handhas av Catrin Ek och Jan Wilger
' Den presenterade budget- och verksamhetsplanen for kommande Ar antogs av

mdtet
' Mdtet beslutade att fcireningen ska arbeta for att kunna 6ppna en butik i

trlffpunkt Pepparns lokaler pfr Arstagatan 1-4
' Owiga drenden: Det meddelades att en reklamskylt till Byggbitens parkering

var bestdlld.
. ArsstAmmanavslutades

vid protokollet: Anna Mattsson

\1+l/wnt\Ntvaas,

e;4 JJr^** l4-.
Leif Johansson Kamjusteras:



Verksamhetsberättelse för föreningen Snidar 2013. 

 

 

Snidar startade året med 12 medlemmar. Det tillkom åtta provmedlemmar och sex har slutat. Vid 

årets slut var det alltså 14 medlemmar inklusive provmedlemmar. 

 

Snidars medlemmar har gått kurser i affärsutveckling, marknadsföring   och ledarskap anordnade av 

Coompanion i Uppsala. 

 

Snidar har haft ett årsmöte, ett extra årsmöte och sex medlemsmöten under året. 

 

Snidar har marknadsfört sig genom annonser i Uppsalatidningen, Luthagsnytt, anslag.nu samt delat 

ut flygblad på träffpunkter för äldre och träffpunkter för personer med psykisk ohälsa. 

 

Snidars snickeri har arbetat med tillverkning av: biramar, fågelholkar och fjärilsholkar samt 

renoverat och tillverkat möbler. Snidar har också avslutat renoveringen av Pilsbotorpet och påbörjat 

renoveringen av en villavagn i Siggefora. 

 

Snidar IT har har sålt ett antal datorer, reparerat datorer, gjort hembesök och levererat datorer samt 

ställt in TV kanaler åt kunder. En av Snidar-Its medlemmar gick under våren en Hermodskurs i IT-

teknik. 

 

Ramverket har arbetat med inramning av tavlor åt kunder. 

 

Snidar har under en period hjälpt kunder med att byta från vinterdäck till sommardäck och vice 



versa. 

Snidar har kommit igång med sin glasfusingverkstad där man tillverkat allehanda föremål av 

framför allt återvunnet glas. Glasfusingverkstaden har haft en utställning med produkter framställda 

av återvunnet glas på Alsta trädgårdar mellan maj och september. 

 

Snidar bjöd sina medlemmar på påsklunch, en utflykt med lunch till Pilsbo samt jullunch på 

Fyrishov. 

Några av Snidars medlemmar åkte till Stockholm och Globen i maj för att se på ishockey-vm, 

Sverige – Kanada. 

Snidar sökte bidrag till en studieresa till Trieste i Italien, men fick avslag. 

Snidar lade in ett anbud om att bli RESA-utförare, men fick avslag på grund av att företaget har 

semesterstängt under några veckor varje sommar. 

Snidar kommer att göra studiebesök på andra sociala företag i Sverige. 

 



Verksamhetsplan för föreningen Snidar år 2014. 

 

 

Föreningen kommer under 2014 att fortsätta arbeta med snickeri, datorverkstad, ramverkstad, 

glasfusingverkstad och enklare bilservice. 

 

   Föreningens medlemmar och handledare kommer att arbeta för att utveckla marknadsföringen av 

Snidars varor och tjänster.  

 

Föreningen ska arbeta för att komma igång med gruppmöten i de olika verkstäderna. 

 

Utbildningar som medlemmarna önskar för att utveckla föreningen kommer att hållas. Dels för att 

utveckla färdigheter i det praktiska arbetet och dels utveckla färdigheter i att driva en förening.  

 

Snidar har långt framskridna planer på att öppna en affär i Pepparns lokaler på Årstagatan under 

detta år. Detta innebär att föreningen behöver rekrytera några nya medlemmar. 

 

Föreningen kommer även att arbeta för att kunna ta emot ytterligare några medlemmar i de olika 

verkstäderna. 



REVISIONSBERATTELSE

Vid granskning av fdreningen Snidars rdkenskaper for tiden 20130101 -
20131231 har jag funnit dessa i god ordning, intdkter och kostnader dr
styrkta med erforderliga verifikationer, den kontanta kassan och
behillningen pd bank och postgiro har kontrollerats.

Mot fdrvaltningen och foreningens verksamhet i ovrigt enligt forda protokoll
finnes enligt min mening icke anledning til l anmdrkning, varfdr jag foreslAr
avg6ende styrelse ansvarsfrihet for den tid som revisionen omfattar.

Uppsala den 2 april2014



Resuftatriikning 1. 2013 - 12. 2013
Snidar

INTAKTER

Medlemsavgifter
Verksamhetsbidrag
Fdrstiljning Snick
F6rsiiljning Data
Fdrsdlning Ram
Forsdljnig Glas
Fdrsiiljning bilservice
Ovriga intdkter
**Summa intdkter**

KOSTNADER

Ink6p Snick
Inkop verktyg Snick
Inkop Data
Inkdp verktyg Data
Inkdp Ram
Inkdp verktyg Ram
Inkop bilservice
Inkdp verktyg Bilservice
lnkdp Glas
Kldder, Skyddsutrustn ing
Inventarier
Fordon
Drivmedel, Oljor
Reservdelar
Skatt, Fdrsdkring
Inkdp Livs
Medlemsm6ten
Kontorsm. o.trycksaker
Bankkostnader
Telefon o. porto
Resekostnader
Utbi ldning
Annonsering, reklam
F6rsdkringar
Ovriga utgifter

"*Summa kostnader**

RAT PEN VINST / FORLUST

- 100,00
203 269,00
31 035,00
27 832,00
17 745,00
10 660,00
3 690,00
5 000,00

-15 479,85
-2 461,30

-13 458,12
-6 096,90
-8 965,00

-0,00
-2 354,00
-2 009,40

-14 662,62
- 936,00
- 120,00

195,00
-6 579,09

-0,00
-8 720,00
-5 878,48

-0,00
-1 631,00
- 959,00

-4 371,00
-28 993,00
-5 863,00

-24 428,00
-0,00

-2 810,00

299  131 .00

- 156 390,75

142740,25

Vtt,Dltn6Lrr<:

1t1



Balansriikni ng 12.2013
Snidar

A K T I V A

Kassa
Bank
MasterCard
JW Bank
Inventarier
Sa materiella tillg6ngar

I 539,00
267 094,25

3184,79
24,00
0,00

Sa AKTIVA

P A S S I V A

EGET KAPITAL
Fritt eget kapital 1 3 6  1 0 1 , 7 9
Rdkenskapsperiodens res 142740,25
Sa EGET KAPITAL

FRAMMANDE KAPITAL
LAngfristigt
Bankl6n
Sa 16ngfristigt
Kortfristigt
Leverantdrsskulder
Sa kortfristigt

278 842.04

278 842,04

278 842.04

-0,00
-0,00

-0,00
-0,00

1t2



Balansrflkning 12.2013
Snidar

Sa PASSIVA 278 842.04

fitMtr{k( i

2t2



Verksamhetsberättelse för föreningen Snidar 2014. 

 

 

Snidar startade året med 14 medlemmar. Det tillkom tre provmedlemmar och fyra har slutat. Vid 

årets slut var det alltså 13 medlemmar inklusive provmedlemmar. 

 

Snidar har haft ett årsmöte och fyra medlemsmöten under året. 

 

Snidar har marknadsfört sig genom annonser i Uppsalatidningen, Luthagsnytt, anslag.nu samt delat 

ut flygblad på träffpunkter för personer med psykisk ohälsa. 

 

På grund av en brand i en lokal i samma hus som Snidars verkstäder var Snidar tvungna att 

utrymma lokalerna pga. rökskador från den 3 april till i början av augusti. Snidar IT fick låna nya 

lokaler på Årstagatan 14 och kunde därmed i viss mån upprätthålla IT-verksamheten. Snidars 

Snickeri hade ett pågående arbete med renovering av en villavagn i Siggefora och kunde också i 

viss mån hålla igång sin verksamhet. Snidars ram- och glasfusingverkstad var under denna period 

tvungen att låta sina verkstäder vila. Detta avbrott medförde att Snidar förlorade några av sina 

medlemmar och kunder. 

Snidar beslutade under 2014 att öppna en butik i de lokaler på Årstagatan 14 som man fått låna 

under utrymningen och Snidars snickargrupp har arbetat med att renovera dessa lokaler under 

hösten. 

Snidars snickeri har dessutom arbetat med tillverkning av: biramar, fågelholkar, fjärilsholkar och 

biholkar samt renoverat och tillverkat möbler. Snidar har också avslutat renoveringen av en 

villavagn i Siggefora. 

 



Snidar IT har har sålt ett antal datorer, reparerat datorer, gjort hembesök och levererat samt reparerat 

datorer åt kunder.  

Ramverket har arbetat med inramning av tavlor åt kunder. 

Snidar har under en period hjälpt kunder med att byta från vinterdäck till sommardäck och vice 

versa. 

Snidar har arbetat med sin glasfusingverkstad och tillverkat allehanda föremål framför allt av 

återvunnet glas.  

 

Snidar bjöd sina medlemmar på påsklunch, en utflykt med lunch till Pilsbo, en lunch med bowling, 

en Ålandskryssning med lunch, samt jullunch på Skarholmen. 

Några av Snidars medlemmar åkte till Stockholm och Globen i mars för att besöka en It-mässa. 

 



Verksamhetsplan för föreningen Snidar år 2015. 

 

 

Föreningen kommer under 2015 att fortsätta arbeta med snickeri, datorverkstad, ramverkstad, 

glasfusingverkstad samt öppna en butik på Årstagatan 14.  

 

Föreningen står i färd med att rekrytera nya medlemmar som ska stå i butiken. Föreningen kommer 

även att arbeta för att kunna ta emot ytterligare några medlemmar i de olika verkstäderna. 

Snidar IT kommer att under våren ta emot en praktikant från IT-gymnasiet. 

 

Snidar fortsätter utvecklingen av produkter som kan vara lämpliga att sälja i butiken. Snidar 

kommer också att utveckla en modell för att ta emot produkter för kommissionsförsäljning. Snidar 

ska också se hur vi, i butiken, på bästa sätt kan marknadsföra de produkter som vi arbetar med, men 

inte kommer att sälja där. 

 

Föreningens medlemmar och handledare kommer att arbeta för att utveckla marknadsföringen av 

Snidars varor och tjänster.  

 

Föreningen ska arbeta för att utveckla gruppmötena i de olika verkstäderna. 

 

Utbildningar som medlemmarna önskar för att utveckla föreningen kommer att hållas. Dels för att 

utveckla färdigheter i det praktiska arbetet och dels utveckla färdigheter i att driva en förening.  
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