Verksamhetsplan och budget för
verksamhetsår 2019/2020
Följande prioriteringar planeras för 2019
100Gruppen
Fortsatt utveckling och etablering av 100Gruppen på marknaden
a) Etablera servicebolag 100Gruppen.
b) Öka antal betalande medlemmar med hög miljöprofil och inom hela
inredningsbranschen
c) Skapa närmare samarbete med nyckelaktörer på marknaden inom
hållbarhet och cirkulär ekonomi.
d) Ansöka för minst tre utvecklings- och forskningsprojekt som bidrar till
utvecklingen av kompetensen inom hållbara, cirkulära interiörer
e) Aktivt driva arbetet inom specialiseringsgrupper som tex arkitekt &
inredningsarkitekt gruppen. Ansvarig: Ivana Kildsgaard
Arbetsspåren
1. Arbetsspår 1: Kravkriterier, Varudeklaration och BIM-digitalisering
a) Fortsätta driva arbetet med harmonisering av hållbarhetskriterier för
inredningsbranschen där fokus under 2019 ligger på återbrukskriterier.
Vi vill också uppdatera 2018-års rekommendation för begränsning av
farliga ämnen i lös och fast inredning. Samordnare Robert af
Wetterstedt
b) BIM-digitalisering: driva fortsatt arbete inom ramen för Vinnova
projektet Standardiserat digitalt informationsutbyte av hållbarhetskrav
och efterlevnadsdeklarationer for Agenda 2030. Projektledare: Ulf
Bergvall
2. Arbetsspår 2: Affärsmodeller för cirkulära hållbara interiörer
a) Upprättande av arbetssätt och budget för arbetsspåret görs under
verksamhetsåret. Samordnare Peder Welander
b) Identifiera behoven och möjligheter för samverkansprojekt inom
cirkulära interiörer. Arbeta proaktivt för att skapa nya forskning och
utveckling projekt. Samordnare Ivana Kildsgaard
3. Arbetsspår 3: Informations- och kunskapsspridning samt marknadsföring Seminarier och Mässor samt Marketing och Information
a) Ordna minst ett frukostseminarium under verksamhetsåret med
teman digitalisering och informationsflöde – viktigt för att
åstadkomma hög hållbarhetsprofil och cirkularitet. Budget upprättas
under våren 2019.
b) Kontinuerligt uppdatera hemsidan www.100gruppen.se
c) Skapa en aktiv profil på sociala medier, skicka nyhetsbrev till
medlemmar
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d) Vara aktiv föreläsare på konferenser, seminarier och mässor om 100Gruppen och sprida resultat av samarbetsprojekt

Budget
Medlemmar
Målsättning> 65 st medlemmar
Intäkter
Medlemsavgifter> 90 000 kr

Utgifter
Bildandet av servicebolaget 50 000 kr
Styrelsearvode – ersättning med ¼ basbelopp per person dvs. 11 200 kr/år
(1/1 basbelopp 2019 är 46 500 kr)
Hemsida 1 000 kr
Ekonomisk redovisning 5 000 kr
Andra intäkter och utgifter bedrivs i projektform via servicebolaget
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