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Generalforsamling i Foreningen 
Sociale Entreprenører i Danmark (SED) 

19. maj 2022 kl. 15-16.30 
 

Bestyrelsens beretning 
(Beretningsperiode: 20. maj 2021 – 19. maj 2022) 

 
 
Det har været et travlt og begivenhedsrigt år for Sociale Entreprenører i Danmark (SED) siden d. 
20. maj 2021, hvor vi afholdt seneste ordinære generalforsamling. 
 
Nedenfor gennemgås hovedpunkterne i forenings-året 2021-2022. 
 
 
ORGANISATORISK 
 
SED’s arbejde er organiseret omkring Bestyrelsen, SED´s kontor i Aarhus samt i enkelte 
arbejdsgrupper. 
 
Kontorerne 
Aarhus: SED har siden 1. juni 2021 haft kontor i FO-Byen, Frederiksgade 78, Aarhus C, hvor vi har 
fået lov til at sidde gratis. I FO-Byen er der gode muligheder for at afholde fysiske arrangementer i 
samarbejde med FO-Aarhus, der råder over en række lokaler og som selv er en socialøkonomisk 
virksomhed. 
København: SED har af økonomiske årsager, primært likviditetsmæssigt, valgt at stoppe 
foreningens kontorplads på DISIE, Enghavevej 80C, 3. sal, 2450 København - for en periode. Vi 
håber at kunne genoptage vores plads, når SED har økonomi til det igen. 
 
MENNESKER BAG SED - ANSATTE, FRIVILLIGE ETC. 
 
Frivillige 
SED´s ca. 6 frivillige lægger ca. 2.000 frivillige timer om året, dels på kontoret og dels i forbindelse 
med arrangementer og projektarbejde i Danmark og i udlandet. 
 
I 2021 valgte frivillig Peter Borre efter mere end 6 års arbejde for foreningen at takke af som 
frivillig på grund af sygdom. Vi skrev et indlæg om Peter i SED’s nyhedsbrev i november 2021:  
https://socialeentreprenorer.dk/2021/11/24/tak-til-sed-frivillig-peter-borre  
-og vi vil også gerne her i beretningen takke Peter for hans store arbejde igennem årene, som har 
været en kæmpe hjælp for SED. 
 
 
Bestyrelsen 
Her ligger det almindelige bestyrelsesarbejde, administration af foreningen, økonomien, juridiske 
forhold mm.  
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Ansatte 
Hanne Miriam Larsen har været ansat i fleksjob siden maj 2016. 
Per Bach er ansat ca. 10 timer om ugen primært finansieret via de internationale (EU- og Noden 
projekter) projekter SED deltager i.  
Gitte Kirkeby er ansat i et begrænset antal timer i forbindelse med NordPlus projekt Nordic Social 
Entrepreneurship 3.0 (se beskrivelse senere). 
 
Praktikanter 
Maria El Mansouri har været i praktik i SED fra 21. september til 21. december 2021. Hun har bl.a. 
hjulpet os med mobilisering til Social Enterprise Day og til European Social Enterprise Monitor 
spørgeundersøgelsen. Og hun har gjort en mærkbar forskel ift. det antal deltagere, vi formåede at 
mobilisere til Social Enterprise Day 2021. 
 
Fundraising 
SED’s arbejdsindsats ift. fundraising er stigende, og der arbejdes dels på research ift. 
tilskudsmuligheder, dels på konkrete ansøgninger. 
 
I 2016 fik foreningen for første gang tilskud fra Kulturstyrelsens puljer ift. landsdækkende 
almennyttige foreninger. SED er med bevillingen fra Kulturstyrelsen anerkendt som 
landsdækkende almennyttig forening og er dermed berettiget til at søge midlerne fremadrettet. 
Driftspuljen er søgt igen til ansøgningsfristen i juli 2021, og vi fik tilsagn 15. december om at vi 
have fået tildelt støtte på 52.957,46 kr. SED forventer at søge puljen igen når der åbnes for 
ansøgninger i sommeren 2022. 
 
SED arbejder på at søge større fondsmidler dels til understøttelse af foreningens drift og 
kerneopgaver, dels til forskellige typer af projekter. SED researcher desuden løbende på puljer og 
fonde, og viden herfra formidles også til medlemmer og andre interesserede via hjemmeside og 
nyhedsbrev. 
 
SED fik i 2020 4.800 kr. fra Merkur Fonden til indkøb af IT-udstyr. Som mange andre frivillige 
foreninger er SED på grund af Corona-situationen tvunget til at gentænke og omstille aktiviteterne 
(workshops, netværksmøder, kurser m.m.) til online versioner. 
Selv om der er tale om et mindre beløb har det betydet at SED de sidste par år har haft midler til et 
Zoom-abonnement og til mobilt bredbåndsabonnement i forbindelse med at etablere en 
hjemmearbejdsplads til vores fleksjobansatte.  
SED takker endnu en gang Merkur Fonden for bevillingen og støtten til foreningens arbejde - det 
har været en stor hjælp for os. Læs mere om Merkur Fonden her: https://merkurfonden.dk/ 
 
SED har i august 2021 søgt Hempelfonden om cirka 1,5 millioner for i en treårig periode at kunne 
gennemføre den danske del af, European Social Enterprise Monitor projektet (se senere omtale). 
Hempel Fonden har desværre ikke imødekommet ansøgningen. Vi arbejder videre på at fundraise 
til projektet. 
 
 
FORENINGENS AKTIVITETER 
 
Corona og SED 
Corona-krisen har primært påvirket SED mht. afholdelse af arrangementer og omlægning af 
arrangementer til online versioner, hvilket har givet en fordel i forhold til at kunne give deltagere 
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fra hele landet adgang til arrangementerne. Fra efteråret 2021, hvor Corona krisen er aftaget, er 
SED igen begyndt at afholde flere fysiske arrangementer. Under alle omstændigheder har Corona 
givet anledning til at SED, som mange andre organisationer, fremadrettet vil begynde at udvikle 
flere online arrangementer eventuelt som hybrider.  
I forhold til SED´s økonomi har Corona-krisen heldigvis ikke haft en større betydning.  
 
Generelt om SED’s arrangementer 
SED har i perioden afholdt 22 arrangementer, hvoraf flere har været afholdt med forskellige 
samarbejdspartnere som medarrangører. 19 af de 22 arrangementer er afholdt online, og også 
fremadrettet vil SED sigte efter at have flere online arrangementer eller kombinere fysiske 
arrangementer med online adgang.  
 
SED afholder de fleste af foreningens arrangementer i samarbejder med andre organisationer. 
I perioden er de fleste arrangementer afholdt i regi af og i samarbejde med Rummelig Genstart, 
som SED deltager i fra juli 2021-oktober 2022. I listen ”SED’s offentlige arrangementer” nedenfor 
fremgår samarbejdspartnere for de enkelte arrangementer. 
 
Der har deltaget i alt ca. 256 personer til SED´s arrangementer i perioden. Vi har oplevet generel 
god tilslutning til arrangementerne også under de begrænsninger der var gældende under 
Coronapandemien. 
Ud over deltagere til SED´s arrangementer har et ukendt antal personer, virksomheder og aktører 
over hele landet og internationalt deltaget i den virtuelle kampagne på #SocialEnterpriseDay2021 
(se nærmere beskrivelse herunder). 
Yderligere har 10 fagpersoner fra SED´s fagperson netværk stillet deres viden til rådighed ved Få 
vejledning af fagpersoner arrangementerne.  
 
Den samlede liste med detaljeret omtale af de enkelte arrangementer kan ses i oversigten nedenfor 
under ”SED’s offentlige arrangementer” (man kan desuden finde en samlet liste med referater af 
alle afholdte SED-arrangementer her: www.sociale-entreprenører.dk/afholdte-
arrangementer.html) 
 
Perioden har budt på færre arrangementer og også på færre forskellige typer af arrangementer, da 
vores større netværksarrangementer f.eks. vores årlige arrangement med Aarhus Kommune i 
oktober måned har været aflyst pga. Corona. Det har også betydet, at der har været færre deltagere 
til SED´s arrangementer i perioden. 
Vi har valgt at fokusere på vores online vejledningsarrangementer ”Få vejledning af fagpersoner – 
for sociale iværksættere””, fordi formen er fleksible både ift. deltagere og de fagpersoner, der stiller 
op Pro Bono. Der er færre deltagere ved de online, men der har til gengæld været større mulighed 
for at have fokus på den enkelte iværksætter – man kan sige at den kvantitative impact er blevet 
mindre, men den kvalitative er blevet større.  
 
I forhold til de lokale netværksmøder for socialøkonomiske virksomheder som f.eks. kommune har 
afholdt, og som SED løbende har annonceret i Nyhedsbrevet, er de fleste af dem ophørt. Hvis de 
genoptages vil SED gerne fortsat annoncere for dem. 
 
Ud over foreningens egne offentlige arrangementer har SED deltaget i en række konferencer, 
møder mv. som andre har arrangeret. De er nævnt i oversigten nedenfor under punktet ”Andres 
møder og arrangementer som SED har deltaget i”. 
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#Social Enterprise Day 2021 
Sociale Entreprenører i Danmark deltog i 2017 for første gang i Social Enterprise Day. 
Social Enterprise Day er oprindeligt et koncept, der er lanceret af den engelske paraplyorganisation 
for socialøkonomiske virksomheder Social Enterprise UK med det formål at sætte fokus på positive 
historier fra socialøkonomiske virksomheder via forskellige arrangementer og aktiviteter på de 
sociale medier. De seneste par år er dagen blevet fejret i England og et par andre lande på 
torsdagen i Global Entrepreneurship Week. 
Sociale Entreprenører i Danmark (SED) tog i 2017 sammen med Social Enterprise UK initiativ til 
at udvide kredsen af lande, som deltog i Social Enterprise Day i 2017 for dermed også at få et større 
international fokus på de socialøkonomiske virksomheder.  
SED fik i den forbindelse sine internationale samarbejdspartnere i Estland, Letland, Litauen, 
Sverige, Norge, Tyskland, Polen, Island, Israel, Kenya, Rusland til også at være med på Dagen. 
I 2018 har SED, Social Enterprise UK og British Council mobiliseret endnu flere lande bl.a. USA, 
Indien, Skotland, Nordirland, Philippinerne, Vietnam, Malaysia, Australien, Georgien, Malaysia, 
Sri Lanka, Spanien og Canada. De deltog alle ved at poste på sociale medier under hashtagget 
#SocialEnterpriseDay. 
I 2019 deltog ca. 28 lande i alt, og i 2020 lidt færre lande. 
I 2021 havde vi hjælp til at ringe rundt og mobilisere virksomheder og organisationer til at deltage i 
dagen, så vi nåede det højeste antal deltagere i Danmark hidtil. I 2022 arbejder vi internationalt på 
at få de internationale netværk og organisationer som SED har kontakt til at tage dagen til sig: 
Euclid Network, Social Enterprise World Forum og Yunus Social Business m.fl..Vi er startet med at 
mobilisere fra årets start og er allerede godt i gang, så vi håber at øge antallet af deltagende lande 
igen i 2022. 
 
I Danmark deltog 54 socialøkonomiske virksomheder og aktører fra hele landet i Social Enterprise 
Day 2021 ved at deltage i den digitale kampagne, hvor der blev delt historier, statements, fotos etc. 
på sociale medier, som viser den positive effekt socialøkonomiske virksomheder på mennesker og 
samfund med hashtagget #SocialEnterpriseDay og #WhoKnew. Desuden deltog et ukendt antal i 
DK og internationalt via de sociale medier med kommentarer, hashtags mv.. Sociale Entreprenører 
i Danmark lavede på Social Enterprise Day 2021 live-streaming fra socialøkonomiske 
virksomheder i København FRAK, Kaffe Karma og VOKS. Man kan læse mere om Social Enterprise 
Day 2021 og se billeder fra dagen her: https://socialeentreprenorer.dk/arrangementer/afholdte-
arrangementer/social-enterprise-day-11-november-2021  
 
SED er også i 2022 med til at organisere den internationale Social Enterprise Day der i år falder 
torsdag 17. november, som også er torsdagen i Global Entrepreneurship Week. 
Man kan læse mere om Social Enterprise Day 2022 her: 
https://socialeentreprenorer.dk/vare/social-enterprise-day-d-17-november-2022  
 
 
 
KOMPETENCEUDVIKLING OG SUPPORT TIL SOCIALE IVÆRKSÆTTERE/SØV 
 
SED har siden september 2016 afholdt månedlige workshops for sociale iværksættere og 
socialøkonomiske startups, hvor der ydes hjælp til ideudvikling. De Åbne Workshops blev godt 
modtaget, og SED har løbende arbejdet med at udvikle konceptet. 
I december 2017 i afholdt SED således for første gang en udvidet version af workshopkonceptet - 
en STOR åben workshop - i Aarhus i samarbejde med Kooperationen og siden er også Reach for 
Change, DISIE og projekt Rummelig Genstart blevet del af de åbne workshops.  
Pga. Corona har SED siden april 2020 afholdt omlagt de fleste arrangementer med vejledning til 
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sociale iværksættere til en online version, og SED har fra januar 2021 ændret navnet til: ”Få 
vejledning af fagpersoner – for sociale iværksættere”. 
Vi arbejder på at udvide fagpersonnetværket til et landsdækkende netværk parallelt med 
udviklingen af vejledningsarrangementerne. 
Se SED´s fagpersonnetværk her: https://socialeentreprenorer.dk/sed-fagpersonnetvaerk/ 
Vejledningsarrangementerne for sociale iværksættere afvikles som nævnt i samarbejde med 
Kooperationen, DISIE, Reach for Change og Rummelig imidt. Desuden er der lavet 
vejledningsarrangementer i perioden i samarbejde med Odense og Aalborg Kommune. 
 
Hensigten med vejledningsarrangementerne er at stille faglig sparring til rådighed for sociale 
iværksættere, samt at give fagperson netværket mulighed for at netværke og finde 
samarbejdsrelationer. 
Man kan deltage i arrangementerne hvad enten man har en helt ny ide man ønsker sparring på, 
eller man har været i gang med sin virksomhed i et stykke tid og ønsker hjælp i forbindelse med 
konkrete udfordringer eller i forbindelse med skallering af virksomheden. 
Vi arbejder stadig på at videreudvikle konceptet og arrangementerne er fremadrettet tænkt som et 
forum, der skal bidrage til at støtte og styrke det økosystem af iværksættere, virksomheder, 
organisationer og aktører, der ønsker at skabe positiv social effekt og bidrage til at indfri FN´s 
verdensmål. For øjeblikket gennemføres alle arrangementerne i den online version. 
 

Hjælp og support via henvendelser 
Desuden besvarer SED fortsat henvendelser fra en del enkelte personer og virksomheder der får 
hjælp til udvikling og sparring via telefon, mail-korrespondance og Skype.  
 
Kompetenceløftende indsats 
Som en del af SED’s faciliterende arbejde ser vi det som et væsentligt indsatsområde, at dem der 
skal bære det socialøkonomiske felt videre i fremtiden – herunder især de unge sociale 
iværksættere - får tilført de nødvendige ressourcer, kompetencer og netværksmuligheder der både 
kan kvalificere den enkeltes indsats og styrke det fælles arbejde mod FN’s verdensmål. 

Til dette formål arbejder SED med en sammenhængende række af kompetenceopbyggende 
aktiviteter: temamøder, vejledningsarrangementer, opbygning af faglige netværk og som nævnt 
under projekter (Nordic Social Entrepreneurship 3.0) uddannelsesforløb i socialt iværksætteri. Vi 
vil fremover gerne fortsætte arbejdet mod en mere struktureret indsats for at samle det 
socialøkonomiske felt og derigennem styrke sociale iværksætteres muligheder for at lykkes med 
deres ideer. 

 
 
DELTAGELSE I PROJEKTER 
  
Sociale Entreprenører i Danmark har i perioden deltaget i 3 internationale projekter og et nationalt 
projekt: 
 
 
EU og Norden projekter 
 
NORDIC SOCIAL ENTREPRENEURSHIP 3.0 
I januar 2020 søgte vi NordPlus Adult sammen med partnere fra Norge, Sverige og Finland. d. 15. 
maj 2020 fik vi tilsagn om støtte til projektet ”Nordic Social Entrepreneurship 3.0. Up/Re-skilling 
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adults with competences on agile innovation, social entrepreneurship, and digital tech for business 
development”. Projektet skulle efter planen køre til maj 2022, men er forlænget til udgangen af 
september 2022. Partnere i projektet er ud over SED Claned Group, fra Finland, Oslo International 
Hub, fra Norge samt Folkuniversitetet fra Sverige. 
Projektets formål er at udvikle og afprøve ”NORDIC SOCIAL ENTREPRENEURSHIP 3.0”, der er 
et online undervisningsprogram designet til at omskole og opkvalificere voksne faglærte med 
kompetencer, viden og værktøjer, så de hurtigt kan udvikle en socialøkonomisk virksomhed, som 
kan bruges til at løse lokale samfundsmæssige og økonomiske udfordringer. 
Undervisningsprogrammet består af 7 moduler, som gennemgår de forskellige faser i en design og 
udviklingsproces, hvor de studerende får muligheder for at lære forskellige digitale værktøjer at 
kende, som alle kan anvendes i udviklingen af en socialøkonomisk forretningsmodel. 
Undervisningsprogrammet er gratis tilgængeligt på vores finske partner Claned´s platform i 2 år 
efter projektet er ophørt. SED har i marts og april gennemført et forløb med danske deltagere og i 
april-maj et forløb med deltagere fra hele Skandinavien sammen med vores norske, svenske og 
finske partner. Forløbene har været gratis for deltagerne. I de 4 måneders forlængelse skal der 
udvikles en light version af programmet, laves infografik og gennemføres et træningsforløb for 
lokale undervisere, så de efterfølgende kan undervise i programmet.  
Der er tale om et lille projekt med en mindre bevilling på ca. 400.000 kr. samlet. 
Selv om SED´s andel ikke er stor, er projektet med til at skabe lønnede timer til SED.  
 
Social Entrepreneurship Network of the Baltic Sea Region (SENBS) 
SED har sammen med organisationer fra Estland, Letland, Litauen og Polen søgt og fået bevilliget 
Erasmus+ om projektet ”Social Entrepreneurship Network of the Baltic Sea Region” der kører fra 
september 2020- august 2022. Projektet er en forlængelse af vores tidligere Erasmus+ projekt 
2017-2020 og har samme indhold. Det skal primært styrke netværket mellem støtteorganisationer 
for sociale iværksættere i Østersø Regionen og vedligeholde Social Entrepreneurship Support 
Network of the Baltic Sea Regions hjemmeside (www.socialeenterprisebsr.net) med nyt indhold. 
Det indebærer bl.a. opdatering af databaser med socialøkonomiske virksomheder og 
støtteorganisationer, platformens eventkalender, skrive artikler og m undervisningsmaterialer, 
skrive artikler om emner omkring socialøkonomiske virksomheder. Der er afsluttende 
partnermøde i Vilnius i Litauen i august 2022. 
 
European Social Entrepreneurship Monitor (ESEM) 
Sociale Entreprenører i Danmark arbejder i ESEM projektet sammen med støtteorganisationer for 
sociale entreprenører fra 20 andre europæiske lande om at producere nationale statusrapporter 
over socialt entreprenørskab og socialøkonomiske virksomheder. Projektet koordineres af Euclid 
Networks. 
Målet med ESEM projektet er at råde bod på den store mangel, der er på data i Europa omkring 
socialøkonomiske virksomheder for bedre at kunne informere beslutningstagere, regering og 
civilsamfund. På den måde skal rapporten også være med til, på et mere oplyst grundlag, at styrke 
og fremme de iværksættere og virksomheder, der arbejder for at løse nogen af mest presserende 
udfordringer, vi står over for og for at indfri FN´s verdensmål. 
ESEM projektet bygger videre på gode erfaringer med at lave en national SEM rapport i England, 
Holland og Tyskland, og i 2021 blev der så for første gang lavet en national statusrapport i de syv 
lande, som i første omgang deltager i projektet (Danmark, Sverige, Portugal, Kroatien, England, 
Holland og Tyskland).  
I dansk kontekst var der før 2021 ikke tidligere lavet en statusrapport for socialøkonomiske 
virksomheder med konkret og detaljeret statistik fra området, så vores håb er at rapporten kan 
være med til at løfte interessen for feltet nationalt. 
ESEM projektet blev i 2021 udvidet, så der nu er 21 deltagende lande.   
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ESEM rapporten udfærdiges på basis af et metastudie af en online spørgeundersøgelse, der er 
udformet af tyske forskere. Undersøgelsen samler data fra socialøkonomiske virksomheder på både 
nationalt og europæisk niveau. Resultaterne blev sidste år formidlet i en trykt og en digital rapport. 
Man kan læse ”European Social Enterprise Monitor 2020-2021 – Dansk rapport” her: 
https://socialeentreprenorer.dk/wp-content/uploads/2021/08/ESEMDK-rapport-2020-2021.pdf  
Man kan læse  den europæiske rapport med data fra 8 europæiske lande – ”European Social 
Enterprise Monitor Report 2020-2021” her: 
https://knowledgecentre.euclidnetwork.eu/2021/05/25/european-social-enterprise-monitor-
report-2020-2021/  
Nationale rapporter fra alle de deltagende lande her: 
https://knowledgecentre.euclidnetwork.eu/european-social-enterprise-monitor/   

 
SED har uden held søgt funding til projektet hos TrygFonden og Hempelfonden. 
SED har indtil videre lagt frivillige timer i projektet til koordinerings- og oversættelsesarbejde, 
samt til at rense data, så Danmark har kunne være del af projektet, fordi vi finder det vigtigt. 
SED vil dog fortsat arbejde på at skaffe finansiering til projektet fremadrettet.  
49 danske socialøkonomiske virksomheder har deltaget i spørgeundersøgelsen som lagde til grund 
for 2020-2021 ESEM rapporten. Et tal som vi håber at kunne øge i de kommende år. I efteråret 
2021 er der gennemført en lignende online spørgeundersøgelse til ESEM rapporten 2021-2022. 
Her er det desværre også kun lykkedes at mobilisere 43 socialøkonomiske virksomheder til at 
besvare spørgeundersøgelsen, på trods af at der er brugt en del tid på at kontakte virksomhederne 
telefonisk med henblik på at få dem til at deltage. Tilbagemeldingerne fra socialøkonomiske 
virksomheder bærer præg af, at ledere har svært ved at finde tid til at bruge de 45-60 minutter, 
som det tager at udfylde den online spørgeundersøgelse.  
Luise Li Langergaard fra RUC som er med i ESEM forskergruppen har også lagt frivillige timer i 
projektet i forbindelse med rensning af data og skrivning af rapport. 
Vi regner med at offentliggøre de endelige resultater af 2021-2021 spørgeundersøgelsen i juni 2022 
i form af den anden danske ESEM rapport. Den vil være tilgængelig på SED´s hjemmeside. 
En bred skare af danske kommuner, socialøkonomiske virksomheder, uddannelsesinstitutioner, og 
organisationer har givet støtteerklæringer til projektet. Og i 2022 er Reach for Change, 
Kooperationen, DISIE, Cabi, Konsulenthuset for Socialøkonomi, FO-Aarhus, Copenhagen Dome 
Og Selveje Danmark samarbejdspartnere i ESEM projektet og bidrager med mobilisering og 
formidling af rapport resultater. 
 
Kommende internationale projekter 
SED er for øjeblikket med i tre projektansøgninger. 
Et ERASMUS+ projekt -”SENBSR 2.0” (2022-2024) sammen med organisationer fra Estland. 
Letland, Litauen og Polen som Letland er leadpartner på. 
Et ERASMUS+ projekt - ”Green SENBS” (2022-2024) sammen med organisationer fra Estland. 
Letland, Litauen og Polen som Polen er leadpartner på. 
Et Nordisk Ministerråd projekt - ”Nordic Acceleration Program for Integration” (2022-2024) 
sammen med organisationer fra de andre skandinaviske lande og Holland. 
Vi regner med at have svar på om projekterne bliver bevilliget i løbet af sommeren 2022. 
 
Nationale projekter 
 
Rummelig Genstart 
SED blev i juli 2021 del af Socialfondsprojektet Rummelig Genstart, som drives af Projekter imidt. 
Projekter imidt er ejet af FH-sektionerne i Region Midtjylland, og derfor dybt forankret i 
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fagbevægelsen. Projekter imidt har erfaring med at drive store projekter, der alle hjælper borgere 
på kanten af arbejdsmarkedet til at komme i beskæftigelse og udfordrede unge til at komme i gang 
med og gennemføre en ungdomsuddannelse. I forbindelse med projektet har SED stået for at 
planlægge og afvikle forskellige arrangementer for socialøkonomiske virksomheder og aktører: 1) 
Åbne vejledningsforløb for socialøkonomiske virksomheder 2) Arrangementer målrettet 
socialøkonomiske virksomheder 3) Dialogarrangementer målrettet socialøkonomiske aktører. 
Projektet løber til og med oktober 2022. 
 
EU- og Norden-projekterne har givet SED og dermed SED´s medlemmer adgang til et 
internationalt netværk af organisationer, der arbejder med socialøkonomiske virksomheder. 
Projekterne har også resulteret i nogle rigtig gode internationale, personlige kontakter. SED´s 
internationale engagement og netværk vil helt sikkert resultere i deltagelse i flere internationale 
projekter i fremtiden. 
 
 
SED’S EGNE PROJEKTER OG INDSATSER 
 
Buy Social – Sociale indkøb 
SED er gået mere ind i arbejdet med at fremme sociale indkøb med henblik på at styrke det 
socialøkonomiske felt og markedet for socialt ansvarlige produkter og services. Det er meget 
summer som både det offentlige og den private sektor køber ind. Derfor vil flere sociale indkøb hos 
socialøkonomiske virksomheder have en betydelig positiv impact – både i forhold til at skabe flere 
arbejdspladser til udsatte grupper, for miljø og klima og overordnet til indfrielsen af FN´s 
verdensmål. 
SED har i den forbindelse bl.a. gennemført et større arrangement sammen med Rummelig 
Genstart, KAB, Konsulenthuset for Socialøkonomi og Kooperationen d. 2. december 2021 om 
Verdensmål og værdikæder som basis for partnerskaber med socialøkonomiske virksomheder. Der 
er d. 17. marts 2022 også gennemført et webinar sammen med Rummelig Genstart om engelske 
eksempler på succesfulde partnerskaber mellem socialøkonomiske og private virksomheder 
SED har haft en lang dialog med Social Enterprise UK om sociale indkøb. Social Enterprise UK har 
de seneste 7 år arbejdet med kampagnen Buy Social Corporate Challenge, hvor store virksomheder 
som SAP, PwC og Johnson&Johnsen har lovet at købe ind for en milliart pund hos 
socialøkonomiske virksomheder. Kampagnen er på vej ud i Europa og SED er samarbejdspartner 
med Social Enterprise UK i den forbindelse. 
For at få og udveksle mere viden på området er SED blevet medlem af medlem af Euclid Network 
Social Procurement Community of Practice og Social Enterprise World Forums Community of 
Practice for Social Procurement, hvor der udveksles internationale erfaringer med sociale indkøb 
med henblik på at øge interessen hos både  offentlige myndigheder og private virksomheders til at 
købe mere ind hos socialøkonomiske virksomheder. SED har også deltaget i arrangementer om 
sociale indkøb som bl.a. er gennemført af OECD og Yunus Social Business og har korrespondance 
med kontaktpersoner i begge organisationer. 
I øjeblikket arbejder SED sammen med projekt Rummelig Genstart Konsulenthuset for 
Socialøkonomi og Kooperationen om at starte en Buy Social Taskforce bestående af centrale 
aktører indenfor det socialøkonomiske felt. Taskforcen skal samarbejde om at løfte dagsordenen 
for sociale indkøb i Danmark og har første møde d. 23. juni 2022.   
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INFORMATION OG FORMIDLING 
 
Nyhedsbrev og sociale medier 
 
SED har haft en betydelig nyhedsformidling i perioden, specielt på sociale medier er indsatsen 
løbende vokset. 
 
 
Nyhedsbrev 
SED´s Nyhedsbrev er udsendt via Mailchimp hver måned i hele perioden (undtagen juli). Siden 
maj sidste år er der produceret 11 store Nyhedsbreve med nyt fra Danmark og resten af verden om 
socialt entreprenørskab, socialøkonomiske virksomheder, sociale investeringer, frivilligt arbejde og 
andre emner med interesse for sociale iværksættere, relevante events, ny bøger og rapporter, ledige 
jobs i socialøkonomiske virksomheder, relevante puljer og fonde man kan søge, portrætter af 
sociale iværksættere og socialøkonomiske virksomheder og nyt om FN´s verdensmål. Udover 
SED´s egne nyheder har der i nyhedsbrevene været flere hundrede referencer til eksterne nyheder. 
En del af de nyhedshistorier der skrives til nyhedsbrevet (f.eks. portrætter af socialøkonomiske 
virksomheder, boganmeldelser, nyt om konferencer, priser, events mv.) formidles desuden via 
nyheds-sektionen på SED’s hjemmeside. 
 
SED Nyhedsbrev har nu 536 abonnenter. Vi arbejder løbende på at få antallet af abonnenter øget 
lige som vi løbende arbejder på at udvikle Nyhedsbrevet. Vi forsøger bl.a. at gøre det mere 
brugervenligt, tilføjer flere fotos og videoer i den udstrækning vi har ressourcer til det. 
 
Facebook  
Facebooksiden, hvor der stort set dagligt postes nyheder, har nu 2928 følgere. Facebooksiden 
oplever en stadig større interesse for opslag der deles, og SED bruger nu i stadig højere grad også 
Facebook-siden til at annoncere og omtale foreningens arrangementer og aktiviteter. 
Fra 1. juni 2021 til 20 maj 2022 har SED lavet over 300 Facebook-opslag. 
 
Twitter 
SED´s Twitter-side blev oprettet i 2017 og har nu 326 følgere. Et tal der stille og roligt vokser. SED 
har siden starten foretaget over 2620 tweets med nyt fra det socialøkonomiske felt. 
 
LinkedIn 
SED´s LinkedIn-side er oprettet i 2018 og har nu 991 følgere 
 
YouTube  
SED´s YouTube kanal er oprettet i 2016 og rummer nu omkring 110 videoer, som tilsammen har 
haft over 4300 visninger. Videoerne indeholder portrætter, interviews, livestreaming fra 
socialøkonomiske virksomheder og med streaming fra SED´s arrangementer. 
 
SED´s sociale medier og YouTube kanal kan følges her: 
 
Facebook: https://www.facebook.com/socialeentreprenorer  
Twitter: @SocEnt_DK  
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/27161571  
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCX5uk83ZfpcKiojJROAQw5g   
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SED’s Hjemmeside 
SED´s hjemmeside https://socialeentreprenorer.dk har nu ca. 2500 undersider og har det seneste 
år haft 15.000 brugere.  
Siden er etableret i foråret 2019, og den nye hjemmeside gør SED’s vidensformidling mere 
tilgængelig. Siden indeholder en række relevante ressourcer for sociale iværksættere, bl.a. en 
overskuelig vidensportal om socialt iværksætteri, herunder den eneste aktuelt eksisterende 
samlede liste over socialøkonomiske virksomheder i Danmark med over 400 virksomheder, som 
løbende opdateres og en kort introduktion til FN’s Verdensmål for sociale iværksættere. Desuden 
tilbyder siden mulighed for at tilmelde sig som medlem og betale via mobile pay eller betalingskort 
samt at donere til SED. 
 
 
SAMARBEJDER, MØDER, KORRESPONDENCE 
 
Samarbejder 
 
Kooperationen 
Vi samarbejder løbende om omkring forskellige arrangementer f.eks. Social Enterprise Day, de 
online ”Få vejledning af fagpersoner – for sociale iværksættere” arrangementerne”, samt 
arrangementer i regi af projekt Rummelig Genstart. Kooperationen er også samarbejdspartner på 
ESEM projektet. 
 
Foreningen for Social Innovation (FFSI) 
Vi har samarbejdet om NISE-projektet og FFSI har hjulpet med input i forbindelse med udvikling 
af et forløb om FN´s verdensmål for sociale iværksættere. 
 
VIA 
Vi har bl.a. samarbejdet med VIA UC i forbindelse med undervisningsforløbet ”Creating 
Valuebased businesses” ligesom SED har arrangeret studieture for VIA. VIA har desuden hjulpet 
med faglig sparring i forbindelse med SED´s Åbne Workshops for sociale iværksættere, hvor også 
flere VIA studerende har deltaget. SED holder løbende oplæg for VIA studerende. 
SED fortsætter også fremadrettet samarbejdet med VIA UC bl.a. omkring undervisningsforløb. 
 
Fonden for Entreprenørskab (FFE) 
SED har siden 2013 været dommer for Fonden for Entreprenørskab i Social Enterprise 360 
konkurrencen. SE360 er et gratis konkurrenceforløb, hvor elever fra ungdomsuddannelserne skal 
arbejde med at omsætte gode socialt orienterede idéer i praksis. 2021 var det sidste år 
konkurrencen kørte. Fremadrettet vil Fonden for Entreprenørskab have fokus på en verdensmål og 
impact ideer og kører derfor fremadrettet en konkurrence rettet mod STX studerende med navnet 
Global Goals. Her var SED dommer i december 2022. . 
Desuden har vi samarbejdet med FFE om events på Folkemødet på Bornholm. 
 
DISIE  
Vi har samarbejdet om forskellige events bl.a. de online ”Få vejledning af fagpersoner – for sociale 
iværksættere” ligesom SED også re samarbejdspartner og bidrager til at formidle DISIE´s 
arrangementer f.eks. Days of Impact. Vi har også samarbejdet med DISIE om events i forbindelse 
med Folkemødet på Bornholm. 
SED har tidligere haft kontorplads hos DISIE i København. Den er midlertidig sat på pause pga. 
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økonomi. Men genoptages muligvis på et tidspunkt i fremtiden. 
DISIE er også samarbejdspartner på ESEM projektet. 
 
Reach for Change 
Vi har samarbejder ”Få vejledning af fagpersoner – for sociale iværksættere”.  
Vi har også i 2021 bidrager t til nomineringer til Ashoka Nordics Changemaker Map Denmark, 
hvor Reach for Change er koordinator. 
Reach for Change er også samarbejdspartner på ESEM projektet. 
 
Rummelig imidt – Rummelig Genstart – Projekter imidt 
SED har bl.a. samarbejdet med Rummelig imidt omkring afholdelsen af de online-
arrangementerne ”Få vejledning af fagpersoner – for sociale iværksættere”. Og i perioden maj 2021 
frem til og med oktober 2022 er SED desuden samarbejdspartner i fortsættelsen af Rummelig 
imidt – Rummelig Genstart projektet, som ligeledes arbejder for at skabe jobmuligheder til udsatte 
grupper bl.a. gennem en styrkelse af socialøkonomiske virksomheder. Rummelig imidt og 
Rummelig Genstart er begge projektet under organisationen Projekter imidt. 
I regi af Rummelig Genstart arrangerer SED også en række andre online og fysiske arrangementer. 
SED samarbejder også med Rummelig Genstart omkring arbejdet med at starte Buy Social 
Taskforce Danmark og Rummelig Genstart er også samarbejdspartner på ESEM projektet. 
 
Lokale netværk for socialøkonomiske virksomheder 
De lokale netværk for socialøkonomi er svundet ind i de senere år, da flere kommuner er ophørt 
med at have en socialøkonomisk indsats. 
Vi samarbejder med de resterende netværk om at annoncere netværksmøderne via SED´s kanaler 
og har desuden tidligere samarbejdet med Socialøkonomi Nordjylland om et arrangement om 
verdensmålene. 
 
Ligeværd 
Vi har bl.a. samarbejdet om arrangementer på Folkemødet.   
 
Konsulenthuset for Socialøkonomi (KhfS) 
Vi samarbejder om en række forskellige arrangementer, og KhfS leverer også fagpersoner til ”Få 
vejledning af fagpersoner” arrangementerne. Vi samarbejder også med KhfS omkring arbejdet med 
at starte Buy Social Taskforce Danmark. 
KhfS er også samarbejdspartner på ESEM projektet. 
 
FO-Aarhus 
FO-Aarhus har været en vigtig samarbejdspartner for SED det seneste år og har bl.a. sørget for, at 
vi har et kontor at arbejde ud fra. Vi vil fremover også samarbejde om forskellige arrangementer 
f.eks. formidlingen af FN´s verdensmål og Inner Development Goals. 
FO-Aarhus er også samarbejdspartner på ESEM projektet. 
 
 
Facilitering af samarbejder 
SED har i de seneste 5 år forsøgt at facilitere en proces og et samarbejde mellem Aarhus Kommune 
og socialøkonomiske virksomheder i kommunen. Foreløbig har der været afholdt Netværksmøder 
hos Aarhus Kommune fem gange i 2015, 2016, 2017, 2018 og 2019. De sidste to år har 
Netværksmødet været aflyst pga. Corona. SED vil gerne tage traditionen op igen i 2023. 
Formålet med processen og møderne er at etablere en god dialog, som fremadrettet kan bidrage til 
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at skabe mere forståelse imellem de involverede parter, om hvordan man i fællesskab kan løfte det 
socialøkonomiske område i kommunen til gavn for alle.  
 
Globalt Fokus  
Som del af vores nationale samarbejde og arbejde med FN´s verdensmål er SED medlem af 
paraplyorganisationen Globalt Fokus. Globalt Fokus er et netværk af danske folkelige 
organisationer, der samarbejder for global bæredygtig udvikling. 
 
 
Internationalt samarbejde 
SED har i perioden udbygget sit internationale engagement. Gennem deltagelse i EU-projekterne 
og andre events har SED fået et stort internationalt netværk af organisationer, der arbejder med 
socialøkonomiske virksomheder og nogle rigtig gode personlige kontakter, der helt sikkert vil 
resultere i deltagelse i flere internationale projekter i fremtiden. SED bliver jævnligt kontaktet med 
henblik på at blive partner i forskellige projekter. 
Sociale Entreprenører i Danmark samarbejder også internationalt med organisationer og aktører, 
der arbejder med at støtte socialt iværksætteri, og har således gode kontakter i Estland, Letland, 
Litauen, Sverige, Norge, Finland, Polen, Rusland, Tyskland, Island, Israel, Kenya, Burundi, Irland, 
Spanien og England. 
 
Som en del af det internationale arbejde har Sociale Entreprenører i Danmark siden 2017 
samarbejdet med Social Enterprise UK om at få den internationale Social Enterprise Day udbredt i 
flere lande. Det arbejde fortsætter Sociale Entreprenører i Danmark fremadrettet. 
 
Sociale Entreprenører i Danmark har desuden siden juni 2017 været national ekspert for World 
Summit Awards (WSA), og indstiller hvert år danske digitale innovationer som skaber social effekt 
til prisen.  
Læs mere om WSA her: http://xn--sociale-entreprenrer-rcc.dk/world-summit-awards-2017.html   
 
I 2020 er SED blevet medlem af Euclid Network. Vi har i første omgang fået lov til at være gratis 
medlem.  
Euclid Netværket er etableret i 2007 og omfatter ca. 300 medlemmer fra 31 europæiske lande, 
primært organisationer, der arbejder med at styrke socialøkonomiske virksomheder og et mere 
innovativt, professionelt og bæredygtigt europæisk civilsamfund.  
Euclid Network har også etableret The Knowledge Centre 
(https://knowledgecentre.euclidnetwork.eu ) – hvor man kan finde en lang række ressourcer og 
viden omkring socialt iværksætteri og socialøkonomiske virksomheder. 
Som andet steds nævnt er Euclid Network bl.a. koordinator for European Social Enterprise 
Monitor (ESEM) projektet. Og gennem det projekt udvides SED´s netværk løbende. 
 
Sociale Entreprenører i Danmark er fortsat også medlem af Social Entrepreneurship Support 
Network, hvor vi pt. samarbejder om SENBS projektet omtalt EU og Norden projekter og 
af Østersø NGO Netværk, Danmark. 
 
Social Enterprise World Forum  
Som del af SED´s internationale samarbejde deltog vi i september 2018 i Social Enterprise World 
Forum (SEWF) i Edinburgh. Se mere i denne rapport fra SEWF 2018: http://xn--sociale-
entreprenrer-rcc.dk/rapport-fra-social-enterprise-world-forum-2019.html   
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SED havde desværre ikke ressourcer til at deltage i SEWF 2019, som fandt Addis Ababa i Etiopien 
d. 23.-25. oktober 2019 og den fysiske udgave SEWF 2020 i Halifax i Canada blevet aflyst pga. 
Corona. SED håber at kunne deltage i SEWF´s aktiviteter fremadrettet, da organisationen nu 
tilbyder flere online arrangementer. 
I 2021 deltog SED i SEWF´s Community HUB netværk, som afholder lokale events online og fysisk 
i forbindelse med Social Enterprise World Forums´s hovedkonference. I den forbindelse 
organiserer og afholder SED i gen i år et lokal Community HUB event ved SEWF d. 28.-29. 
september. Temaet vil blive sociale indkøb/Buy Social. Yderligere information om arrangementet 
kommer på SED´s hjemmeside under ”Arrangementer”. 
 
World Summit Award 
I 2017 blev Sociale Entreprenører i Danmark national ekspert for den internationale 
priskonkurrence World Summit Awards. Opgaven indebærer, at SED finder og nominerer 
innovative danske digitale innovationer, der skaber social værdi og er med til at indfri FN´s 
Verdensmål.  
Siden 2003 er der kåret 677 vinderne, som er udvalgt ud fra mere end 4.000 nomineringer. 11 
danske projekter har igennem årene været blandt vinderne af World Summit Awards bl.a. To Good 
To Go appen, Og i 2017 var Be My Eyes og M-PAYG blandt vinderne. I 2021 var danske WeSolve 
blandt de 9 vindere af World Summit Awards i kategorien Young Innovators. 
SED skal igen i 2022 nominere danske digitale innovationer, der lever op til kravene inden d. 31. 
august.  
Man kan læse mere om World Summit Awards på: www.worldsummitawards.org 
 
KAB´s tænketank for socialøkonomi og socialt ansvar 
SED blev i efteråret 2020 medlem af KAB´s tænketank for socialøkonomi og socialt ansvar. 
Tænketanken er nedsat af KAB´s bestyrelse og har til formål at understøtte en strategisk udvikling 
af social bæredygtighed og social ansvarlighed som en integreret del af KAB-fællesskabets virke og 
dagligdag.  
Med tænketanken vil KAB understøtte, igangsætte og videreudvikle initiativer, der kan bringe mere 
liv, mere erhverv, skabe nye fællesskaber og bidrage til en øget livskvalitet for KAB´s beboere. 
Tænketanken består af 6 medlemmer, heraf 2 medlemmer fra KAB og 4 eksterne medlemmer. 
Tænketanken, der foreløbig har foreløbig afholdt to møder, skal foreløbig fungere til sommer 2023. 
Som del af arbejdet i tænketanken bistår SED også KAB-medarbejdere med sparring ift. den 
socialøkonomiske indsats i boligorganisationen. 
Arbejdet i tænketanken har også betydet at SED har samarbejdet med KAB omkring afholdelse af 
arrangementer. 
 
VERDENSMÅL 
 
FN´S VERDENSMÅL 
SED ønsker at bidrage til at øge samarbejdet omkring FN´s Verdensmål og udbrede vigtigheden af 
at hjælpe med at indfri målene til socialøkonomiske virksomheder. 
Vi arbejder løbende på at holde introduktionsarrangementer om verdensmålene rundt omkring i 
Danmark, ligesom SED også i mindre udstrækning uddeler materiale om verdensmålene (f.eks. 
Steen Hildebrandts små bøger ”Verdensmålene vores største mulighed og udfordring” – ”Danmark 
og Verdensmålene”). 
Under afsnittet ”SED´s Impact” er der omtalt, hvilke verdensmål SED konkret arbejder med, og 
her uddybes også hvad SED’s impact er ift. FN’s Verdensmål. 
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INNER DEVELOPMENT GOALS 
Hvis vi skal indfri FN´s 17 verdensmål og gennemføre en global bæredygtig omstilling, så kan det 
ikke ske uden at der samtidig sker en indre menneskelig udvikling. Det er baggrunden for 
initiativet Inner Development Goals (IDG). Man kunne også kalde dem de Indre Verdensmål. 
IDG er en ramme med indre kompetencer og kvaliteter, der er nødvendige for at kunne arbejde 
effektivt med at indfri komplekse problemstillinger som dem der oplistet i FN’s 17 verdensmål. 
Ideen til IDG blev fostret for tre år siden af række tænkere og konsulenter omkring den svenske 
organisation Ekskäret foundation i april 2019.   
For SED er det oplagt at gå ind i arbejdet med at udbrede vigtigheden af at arbejde med Inner 
Development Goals på linje med FN´s verdensmål. Det gælder f.eks. i forhold til at udbrede 
konceptet til aktører i det socialøkonomiske felt i Danmark. SED holder sig løbende orienteret om 
udviklingen af Inner Development Goals internationalt gennem deltagelse i forskellige konferencer 
og online arrangementer og SED vil også i løbet af efteråret 2022 afholde arrangementer som både 
introducerer FN´s verdensmål og Inner Development Goals. 
Man kan læse mere om Inner Development Goals i vores artikel her: 
https://socialeentreprenorer.dk/2022/04/04/inner-development-goals  
 
 
STRATEGISK UDVIKLING  
 
I perioden er SED mere systematisk begyndt at arbejde med strategisk udvikling af nye modeller, 
der kan styrke og udvikle det socialøkonomiske område. 
 
Spekulationsfri Boligprojekt 
SED har tidligere arbejdet med at udvikle et projekt omkring Spekulationsfri boliger. 
Projektet er sat på pause til vi har ressourcer til at genoptage det. 

SED socialøkonomisk virksomhed 
Herudover arbejder fortsat på at udvikle og drive Sociale Entreprenører i Danmark som en 
socialøkonomisk virksomhed. I det omfang vi har mulighed for det inddrager vi allerede udsatte og 
sårbare medborgere i foreningens drift bl.a. til hjælp med administration og i forbindelse med 
afholdelse af arrangementer. 
 
Regenerativt jordbrug og lokal bæredygtig fødevareproduktion 
SED har i perioden bidraget med sparring og udviklingshjælp til udvikling af et mindre økologisk 
grøntsags-jordbrug ved Ajstrup Strand, syd for Aarhus, som dyrker jorden regenerativt. 
(Regenerativt jordbrug betyder kort fortalt at man undgår intensiv jordbehandling, sprøjtning og 
gødning for at bevare jordens mikroorganismer og frugtbarhed – derved bindes større mængder 
CO2 og metoden er også meget gavnlig ift. biodiversitet og omsorg for drikkevandet.)  Yderligere 
information om projektet fås hos Per Bach per@socialeentreprenorer.dk 
 
 
SED’S OFFENTLIGE ARRANGEMENTER 
20. maj 2021 - 19. maj 2022 
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2021 
 
Generalforsamling i Sociale Entreprenenører i Danmark (SED) 
Dato: Torsdag d. 20. maj 2021 kl. 15.00-16.00 
Sted: Online 
Antal deltagere: 8 
 
Få vejledning af fagpersoner – for sociale iværksættere 
Dato: Tirsdag d. 25. maj 2021 kl. 15.00-17.00 
Sted: Online 
Arrangementet blev afholdt i samarbejde med Odense Kommune, Kooperationen, Reach for 
Change, DISIE og Rummelig Genstart. 
Antal deltagere: Der var 6 deltagere fra 4 forskellige projekter. 3 fagpersoner stod til rådighed med 
sparring og hjælp til deltagerne. 
 
Få vejledning af fagpersoner – for sociale iværksættere 
Dato: Torsdag d. 10. juni 2021 kl. 15.00-17.00 
Sted: Online 
Arrangementet blev afholdt i et samarbejde mellem Rummelig iMidt, Kooperationen, Reach for 
Change og DISIE. 
Antal deltagere: 1 deltager med 1 projekt. 3 fagpersoner stod til rådighed med sparring og hjælp til 
deltagerne. 
 
Få vejledning af fagpersoner – for sociale iværksættere 
Dato: Tirsdag d. 31. august 2021 kl. 15.00-17.00 
Sted: Online 
Arrangementet blev afholdt i samarbejde med Rummelig Genstart, Kooperationen, Reach for 
Change og DISIE. 
Antal deltagere: Der var 5 deltagere fra 5 forskellige projekter. 4 fagpersoner stod til rådighed med 
sparring og hjælp til deltagerne. 
 
 
Få vejledning af fagpersoner – for sociale iværksættere 
Dato: Tirsdag d. 21. september 2021 kl. 15.00-17.00 
Sted: Online 
Afholdt i samarbejde med Rummelig Genstart, Kooperationen, Reach for Change og DISIE. 
Antal deltagere: Der var 4 deltagere fra 4 forskellige projekter. 5 fagpersoner stod til rådighed med 
sparring og hjælp til deltagerne. 
 
 
Dato: 28.-29. september 2021 - Dansk event d. 29. september kl. 10.00-11.00 
SED Arrangement: Social Enterprise World Forum 2021 + dansk event – 28.-29. september 2021 
Sted: Online 
Antal deltagere: 1 
 
Få vejledning af fagpersoner – for sociale iværksættere 
Dato: Tirsdag d. 26. oktober 2021 kl. 15.00-17.00 
Sted: Online 
Afholdt i samarbejde med Rummelig Genstart, Kooperationen, Reach for Change og DISIE. 
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Antal deltagere: Der var 3 deltagere fra 3 forskellige projekter. 6 fagpersoner stod til rådighed med 
sparring og hjælp til deltagerne. 
 
Tilbud og støtte til socialøkonomiske virksomheder regionalt, nationalt og europæisk 
Dato: Tirsdag d. 9. november 2021 kl. 14.00-17.00 
Sted: Midtjylland Arena Midt, ”Terrassen”, Hasselvej 15, 8620 Kjellerup 
Afholdt i samarbejde med Rummelig Genstart og Kooperationen. 
Antal deltagere: 14 
 
Social Enterprise Day 2021 
Dato: Torsdag d. 11. november 2021 
Sted: Online 
Antal deltagere: 54 socialøkonomiske virksomheder og aktører fra hele landet, desuden et ukendt 
antal deltagere online nationalt og globalt. 
SED lavede på Social Enterprise Day 2021 live-streaming fra de tre københavnske 
socialøkonomiske virksomheder. FRAK, Kaffe Karma og VOKS. 
 
Få vejledning af fagpersoner – for sociale iværksættere 
Dato: Tirsdag d. 23. november 2021 kl. 15.00-17.00 
Sted: Online 
Afholdt i samarbejde med Rummelig Genstart, Kooperationen, Reach for Change og DISIE. 
Antal deltagere: Der var 6 deltagere fra 5 forskellige projekter. 6 fagpersoner stod til rådighed med 
sparring og hjælp til deltagerne. 
 
Seminar: Verdensmål og værdikæder som basis for partnerskaber 
Dato: Torsdag d. 2. december 2021 kl. 14.00-17.00 
Sted: KAB Huset, Enghavevej 81, 2450 København SV 
Afholdt i samarbejde med Rummelig Genstart, Kooperationen, Konsulenthuset for Socialøkonomi 
og KAB. 
Antal deltagere: 70 
 
Få vejledning af fagpersoner – for sociale iværksættere 
Dato: Tirsdag d. 14. december 2021 kl. 15.00-17.00 
Sted: Online 
Afholdt i samarbejde med Rummelig Genstart, Kooperationen, Reach for Change og DISIE. 
Antal deltagere: Der var 4 deltagere fra 4 forskellige projekter. 4 fagpersoner stod til rådighed med 
sparring og hjælp til deltagerne. 
 
 
Hvordan kan socialøkonomiske virksomheder og private virksomheder etablere 
værdifulde samarbejder? 
Dato: Onsdag d. 15. december 2021 kl. 15.00-16.30 
Sted: INSP!, Slagteristræde 9, 4000 Roskilde 
Afholdt i samarbejde med Konsulenthuset for Socialøkonomi. 
Antal deltagere: 9 
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2022 
 
Få vejledning af fagpersoner – for sociale iværksættere 
Dato: Tirsdag d. 25. januar 2022 kl. 15.00-17.00 
Sted: Online 
Afholdt i samarbejde med Rummelig Genstart, Kooperationen, Reach for Change og DISIE. 
Antal deltagere: Der var 7 deltagere fra 7 forskellige projekter. 5 fagpersoner stod til rådighed med 
sparring og hjælp til deltagerne. 
 
Få vejledning af fagpersoner – for sociale iværksættere 
Dato: Tirsdag d. 22. februar 2022 kl. 15.00-17.00 
Sted: Online 
Afholdt i samarbejde med Rummelig Genstart, Kooperationen, Reach for Change og DISIE. 
Antal deltagere: Der var 3 deltagere fra 3 forskellige projekter. 3 fagpersoner stod til rådighed med 
sparring og hjælp til deltagerne. 
 
Webinar: EU´s Social Economy Action Plan 
Dato: Onsdag d. 2. marts 2022 kl. 15.00-16.00 
Sted: Online 
Arrangementet blev afholdt i samarbejde mellem Rummelig Genstart og Komitéen for 
Socialøkonomi. 
Antal deltagere: 15 
 
Webinar: Succesfulde engelske socialøkonomiske partnerskaber 
Dato: Torsdag d. 17. marts 2022 kl. 15.00-16.15  (14.00-15.15 – english time) 
Sted: Online 
Afholdt i samarbejde med Rummelig Genstart 
Antal deltagere: 20 
 
Få vejledning af fagpersoner – for sociale iværksættere 
Dato: Tirsdag d. 29. marts 2022 kl. 15.00-17.00 
Sted: Online 
Afholdt i samarbejde med Kooperationen, Reach for Change, DISIE og Rummelig Genstart. 
Antal deltagere: Der var 7 deltagere fra 6 forskellige projekter. 6 fagpersoner stod til rådighed med 
sparring og hjælp til deltagerne. 
 
NSE 3.0 – online kursus i socialt iværksætteri 30.3.2022-20.4.2022 
Dato: 4 onsdage: 30. marts og d. 6. d. 13. og d. 20. april 2022 kl. 15.00-17.00 
Sted: Online 
Antal deltagere: 8 
 
Nordic Social Entrepreneurship 3.0 – english programe 19.4-10.5 2022 
Dato: 19. , 28. april og  3., 12. maj 2022 kl. 13.00-15.00 CEST 
Sted: Online 
Arrangementet blev afholdt i samarbejde med Entre Oulu, fra Finland, Oslo International Hub, fra 
Norge samt Folkuniversitetet fra Sverige. 
Antal Deltagere: 3 
 
 
 



18 
 

Få vejledning af fagpersoner – for sociale iværksættere 
Dato: Tirsdag d. 26. april 2022 kl. 15.00-17.00 
Sted: Online 
Afholdt i samarbejde med Kooperationen, Reach for Change, DISIE og Rummelig Genstart. 
Antal deltagere: Der var 4 deltagere fra 4 forskellige projekter. 5 fagpersoner stod til rådighed med 
sparring og hjælp til deltagerne. 
 
Få vejledning af fagpersoner – for sociale iværksættere 
Dato: Tirsdag d. 17. maj 2022 kl. 15.00-17.00 
Sted: Online 
Afholdt i samarbejde med Kooperationen, Reach for Change, DISIE og Rummelig Genstart. 
Antal deltagere: Der var 45deltagere fra 4 forskellige projekter. 2 fagpersoner stod til rådighed med 
sparring og hjælp til deltagerne. 
 
 
Statistik for perioden – offentlige arrangementer: 
 
SED har i perioden afholdt i alt 22 arrangementer: tre fysiske arrangementer fordelt på tre 
landsdele samt 19 online arrangementer. 
 
I alt har cirka 256 personer deltaget i SED’s arrangementer i perioden. Desuden deltog et ukendt 
antal personer, virksomheder og aktører over hele landet og internationalt i den virtuelle 
kampagne på #SocialEnterpriseDay2021 (se nærmere beskrivelse andetsteds i beretningen). 
 
 
MØDER, OPLÆG, UNDERVISNING MV. 
 
SED´S EGNE MØDER I PERIODEN 
 
Dato: d. 28. maj 2021 14.00-15.30 
Møde titel: Nordic Social Entrepreneurship 3.0 – NordPlus Projekt 
Sted: Online 
Deltagere: JP Candiotti – Sverige, Angelica Nordquist, Rita Anson - Norge 
Deltagere for SED: Per 
 
Dato: d. 28. maj 2021 14.00-15.30 
Møde titel: Introduktion til projekt Nordic Digital Inclusive Entrepreneurship Program 
Sted: Online 
Deltagere: JP Candiotti – Sverige, Helene Mørk (VIFIN), Rita Anson - Norge 
Deltagere for SED: Per 
 
Dato: 29. juni 2021 kl. 13.00-14.00 
Møde titel: Møde med ISABEL EAMES-MATTHEWS om SED´s deltagelse i Social Enterprise 
World Forums Community Hubs  
Sted: Zoom 
Deltagere for SED: Per 
 
Dato: 29. juni 2021 kl. 14.00-15.00 
Møde titel: Møde med Nicki Golik Blådal - Our Only Home 
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Sted: Zoom 
Deltagere for SED: Per 
Dato: 15. juli 2021 kl. 14.00-14.40 
Møde titel: Møde om Social Enterprise Day mm..  
Sted: Online 
Deltagere: Shehan Perera fra Social Enterprise UK 
Deltagere for SED: Per 
 
Dato: d. 26. juli 2021 13.30 
Møde titel: møde med Kamille Ebbe Special Minds 
Sted: Hos Special Minds Aarhus 
Deltagere for SED: Per 
 
Dato: 12. august 2021 kl. 11.00-11.30 
Møde titel: Møde med ISABEL EAMES-MATTHEWS om SED´s deltagelse i Social Enterprise 
World Forums Community Hubs  
Sted: Zoom 
Deltagere for SED: Per 
 
Dato: 12. august 2021 kl. 13.00-14.30 
Møde titel: Koordineringsmøde omk. SED´s deltagelse i projekt Rummelig Genstart 
Sted: hos Projekter i midt Aarhus 
Deltagere: Ulrik Boe Kjeldsen, Peter Kellerman Brandoff 
Deltagere for SED: Per 
 
Dato: 1. september 2021 kl. 13.00-14.00 
Møde titel: Møde med Rumelig Genstart 
Sted: Projekter imidt Knuds Torv, Aarhus 
Deltagere: Søren Larsen, Anne Rahbek 
Deltagere for SED: Per 
 
Dato: 8. september 2021 kl. 13.15-13.45 

Møde titel: Møde med Social Enterprise UK 
Sted: online 
Deltagere: Shehan Perera (SEUK) 
Deltagere for SED: Per 
 
Dato: 8. september 2021 
Møde titel: Community Hub HopIn Show around 
Sted: online 
Deltagere: Bella Mathews (Social Enterprise World Forum) 
Deltagere for SED: Per 
 
Dato: 10. september 2021 kl. 13.00-14.00 
Møde titel: ESEM consortium briefing 
Sted: online 
Deltagere: repræsentanter fra Euclid og organisationer fra Tyskland, Kroatien, Schweiz, Portugal,  
Deltagere for SED: Per 
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Dato: 7. december 2021 kl. 13.00-13.30 
Møde titel: Møde med Urban Future Urban fra Østrig, som organiserer Europas største konference 
for bæredygtige byer i Helsingborg 1.-3. juni 2022 i Helsingborg med aktiviteter for sociale 
iværksættere. 
Sted: Online 
Deltagere: Anna Dockhorn, Jackie 
Deltagere for SED: Per 
 

Dato: d. 11. januar 2022 kl. 15.00-16.00 
Møde titel: Møde med ungdomsskoleforeningen om Erasmus+ projekt med titlen ”Ground Up: 
Social Entrepreneurial Ecosystem Boost for Resilient Cities”. 
Sted: online 
Deltagere: Ofelia Sapir Edery 
Deltagere for SED: Per 
 

Dato: d. 12. januar 2022 kl. 14.30-15.00 
Møde titel: Møde om EU Interregprojekt – med DISIE 
Sted: online 
Deltagere: Anne Katrine Heje Larsen og Amalie 
Deltagere for SED: Per 
 

Dato: 4. februar 2022 11.30-12.15 
Møde titel: Møde med Social Enterprise UK 
Sted: Online 
Deltagere: Andy Daily, Franciesca Maines 
Deltagere for SED: Per 
 
Dato: 9. februar 2022 kl. 15.30-16.00 
Møde titel: Møde med Social Enterprise UK  
Sted: online 
Deltagere: Shehan Perera 
Deltagere for SED:  
 
Dato: 8. marts 2022 
Møde titel: Biblioteker og socialøkonomiske aktiviteter 
Sted: FO-Byen - Aarhus 
Deltagere: Stine Overgaard Jørgensen + 1 
Deltagere for SED: Per 
 
Dato: 29. marts 2022 kl. 11.00-12.00 
Møde titel: Møde med Lufthansa 
Sted: online 
Deltagere: Thomas Bingham, Key Account Manager – UK, Lufthansa Group 
Deltagere for SED: Per 
 

Dato: 2. maj 2022 kl. 10.00-11.00 
Møde titel: Møde med Rummelig Genstart 
Sted: Skt. Knuds Torv 3, 8000 Aarhus C 
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Deltagere: Angelika Marning, Anne Rahbek 
Deltagere for SED: Per 
 
Dato: d. 9. maj 2022 kl. 10.00-11.30 
Møde titel: studieturs-besøg fra Italien -  
Sted: FO-Byen, Frederiksgade 78C 
Deltagere: Paola Conti, Lucia Attimonelli 
Deltagere for SED: Per 
 
 
ANDRES MØDER OG ARRANGEMENTER SOM SED HAR DELTAGET I 
 
Dato: 26.-27. maj 2021  
Møde titel: Social Economy Summit 2020-21 
Sted: Online, Mannheim 
Deltagere: Deltagere fra det socialøkonomiske felt i hele Europa 
Deltagere for SED: Per 
 
Dato: 16. juni 2021 kl. 10.30-11.30 
Møde titel: Neighborhood Economics Summit 2021 
Sted: online 
Deltagere: Fagpersoner fra offentlige institutioner, erhvervslivet og civilsamfund fra Norge, Sverige 
og Danmark inden for inclusive entrepreneursnip. 
Deltagere for SED: Per 
 
Dato: 23. juni 2021 kl. 16.30-19.00 
Møde titel: Møde i KAB´s Socialøkonomiske Tænketank 
Sted: Betty Nansens Alle 57-61, 2000 Frederiksberg 
Deltagere: Steffen Morild, Marianne Salomonsen, Søren Hilbert, Peder Johansen, Christina 
Grøntved, Mutya Koudal, Kim Geertsen, Sara Sjøholm, Anne Gerken. 
Deltagere for SED: Per 
 
Dato: 28.-29. oktober 2021 
Møde titel: Social Enterprise World Forum 2022 
Sted: online 
Deltagere: 1000 deltagere fra hele verden… 
Deltagere for SED: Per 
 
Dato: 27. oktober 2021 
Møde titel: Nordic Changemaker workshoppen 
Sted: online 
Deltagere: Akademiet for Social Innovation, Reach for Change og 4 andre organisationer 
Deltagere for SED: Per 
 
Dato: 4. november 2021 kl. 9.00-12.00 
Møde titel: Euclid Network Annual Meeting 
Sted: Online og i Amsterdam ved ImpactCity 
Deltagere: 25 online deltagere og en række deltagere fysisk i Amsterdam fra forskellige europæiske 
lande. 
Deltagere for SED: Per 
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Dato: 4. november 2021 kl. 15.30-17.00 
Møde titel: Euclid Network session om ESEM projektet ved Amsterdam ved ImpactCity  
Sted: Online og i Amsterdam ved ImpactCity 
Deltagere: 15 online deltagere og en række deltagere fysisk i Amsterdam fra forskellige europæiske 
lande. 
Deltagere for SED: Per 
 
Dato: 9. december 2021 9.00-11.00 
Møde titel: Promoting Employment for People with Disabilities. 
Konference organiseret af  Finland's presidency 2021 — Nordic Council of Ministers 
Sted: online 
Deltagere: 100 deltagere fra norden, samt forskellige oplægsholdere og 4 finske ministre. 
Deltagere for SED: Per 
 
Dato: 9. december 2021 kl. 11.00-12.00 
Møde titel: European Social Economy Action Plan offentliggørelse - pressemøde 
Sted: online 
Deltagere for SED: Per 
 
Dato: 9. december 2021 kl. 15.00-15.40  
Møde titel: Lanceringsmøde for NSE 3.0 i Finland 
Sted: online 
Deltagere: Arina Lykova, CEO and Co-founder of Entrecom Enterprise Community OY – 6 finske 
deltagere 
Deltagere for SED: Per 
 

Dato: 13. januar 2022 kl. 14.15-15.15 
Møde titel: Møde i KAB´s Tænketank for Socialøkonomi 
Sted: online 
Deltagere: Christina Grøntved, Søren Hilbert, Peder Johansen, Steffen Morild, Anna L F 
Nordgreen, Sanne Kjær, Sara Sjøholm 
Deltagere for SED: Per 
 
Dato: 22. januar 2022 9.00-10.00 
Møde titel: The Status of Social Entrepreneurship - Education 
Sted: online 
Deltagere: 5 deltagere fra Sverige, Norge Danmark, Brasilien 
Deltagere for SED: Per 
 
Dato: 26 januar 2022 
Møde titel: Social Procurement Pledge Webinar – Arrangør: Yunus Business og WildHearts 
Sted: online 
Deltagere: Deltagere fra det socialøkonomiske felt i hele verden  
Deltagere for SED: Per 
 
Dato: 17. februar 2022 
Møde titel: Conférence : « L’économie sociale, futur de l’Europe 
Sted: online 
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Deltagere: Online deltagere fra det socialøkonomiske felt i hele Europa 
Deltagere for SED: Per 
 

Dato: 24. februar 2022 
Møde titel: Impact Insider - lanceringsevent 
Sted: Demokrati Garage, Rentemestervej 57, 2400 København NV, Danmark 
Deltagere: ca. 90 deltagere fra det danske impact felt 
Deltagere for SED: Per 
 
Dato: 24.-25. marts 2022 
Møde titel: Euclid Impact Summit 
Sted: online 
Deltagere: Euclids medlemmer samt 200-300 andre deltagere 
Deltagere for SED: Per 
 
Dato: 13. April 2022 kl. 14.00-15.30 
Møde titel: Euclid Networks Community of Practice on Policy 
Sted: Online 
Deltagere: Medlemmer af Euclid Network 
Deltagere for SED: Per 
 
Dato: 21. april 2022 kl. 11.00-11.30 
Møde titel: Offentligt indkøb fra social impact startups - dit perspektiv 
Sted: Online 
Deltagere: Stine Lomholt, Den Sociale Kapitalfond, 
Deltagere for SED: Per 
 
Dato: 28. april 2022 kl. 15.00-17.00 
Møde titel: Designing legal frameworks for social enterprises - Learning seminar (OECD) 
Sted: Online 
Deltagere: Deltagere fra det socialøkonomiske felt i Europa 
Deltagere for SED: Per 
 
Dato: 29. april 2022 kl 9.00-17.00 
Møde titel: Inner Development Goals Summit 2022 
Sted: online 
Deltagere: 4000 fra hele verden 
Deltagere for SED: Per 
 
Dato: d. 10. Maj 2022 kl. 16.30-17.30 
Møde titel: ESEM Consortium Meeting - what comes after data cleaning 
Sted: online 
Deltagere: repræsentanter for 21 lande i Europa som deltager i ESEM 
Deltagere for SED:  
 
All SEWF22 Community Hubs Call 
Dato: d. 10. maj 2022 kl. 12.30-13.30  
Møde titel: møde med ISABEL EAMES-MATTHEWS, Social Enterprise World Forum 
Sted: Online 
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Deltagere: 30 deltagere fra hele verden fra SEWF Community Hubs netværk 
Deltagere for SED: Per 
 
 
 
OPLÆG SED HAR HOLDT I PERIODEN 

 
Dato: 16. juni 2021 kl. 10.30-11.30 
Keynote ved online konferencen “Neighborhood Economics Summit 2021” 
Deltagere: 16 Fagpersoner fra offentlige institutioner, erhvervslivet og civilsamfund fra Norge, 
Sverige og Danmark inden for inclusive entrepreneurship. 
 
 
UNDERVISNING/SPARRING, STUDIETURE 
 
Dato: 17. januar 2021 forelæsning på Høyskolen Kristiania i Oslo, Norge på designuddannelsen  
Titel på forelæsning: ”The designers social responsabillity – UN Sustainable Development Goals”  
Deltagere: 70 studerende 
For SED: Per 
 
Dato: 18. januar 2021 forelæsning på Høyskolen Kristiania i Oslo, Norge på designuddannelsen  
Titel på forelæsning: ”Social Entrepreneurship”  
Deltagere: 70 studerende 
For SED: Per 
 
 
SED I MEDIERNE 
 
Ingen medieomtaler i perioden. 
 
 
ANDRE AKTIVITETER 
 
SED har bidraget med input til at udvikle en mere bæredygtig og langsigtet forretningsmodel for en 
lokal økologisk grøntsagsordning, Peters Gartneri, ved Ajstrup Strand syd for Aarhus – et gartneri 
der arbejder med regenerativ dyrkning af jorden. Der er bl.a. blevet udarbejdet en såkaldt 
kundebondeaftale og etableret netværk mellem forskellige avlere, der kører lokale 
grøntsagsordninger i det Østjyske område. 
 
 
SED’S IMPACT 
 
Måling af social effekt er vigtig for de organisationer og socialøkonomiske virksomheder, der 
opererer i feltet. Derfor arbejder SED også kontinuerligt for at styrke foreningens impact og 
fundament og for at kunne måle effekten af dette. I det følgende omtaler vi forskellige indikatorer, 
der kan give et indtryk af effekten af foreningens arbejde. På sigt håber vi at kunne udvikle et 
decideret Impact-regnskab for SED. 
 
Impact via ansættelser og frivilligt arbejde 
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Lønnet arbejde: 934 timer i perioden maj-2021- april 2022 
Timerne er fordelt på to ordinære medarbejdere (754 løntimer) og en fleksjobansættelse (180 
løntimer). 
 
Frivilligtimer: ca. 2.000 frivillige timer om året 
SED’s ca. 6 frivillige lægger ca. 2000 ulønnede timer om året, dels på kontoret og dels i forbindelse 
med arrangementer og projektarbejde i Danmark og i udlandet. 
En del af det frivillige arbejde lægges af SED´s Fagpersonnetværk - op mod 100 timer om året i 
ProBono vejledning af sociale iværksættere ved SED´s arrangementer. 
 
Impact ift. FN’s Verdensmål 
Ift. impact opfatter SED FN´s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling som et naturligt sigtepunkt 
for foreningens arbejde. 
SED´s impact i forhold til verdensmålene sker primært via SED´s arbejde med at formidle viden 
om målene. Her ud over arbejder SED både direkte og indirekte med flere verdensmål. 
 
I forbindelse med SED´s arbejde med FN’s Verdensmål har SED i perioden afholdt arrangementet 
Seminar: Verdensmål og værdikæder som basis for partnerskaber Torsdag d. 2. december 2021 kl. 
14.00-17.00 i KAB Huset, København. Arrangementet blev afholdt i samarbejde med Rummelig 
Genstart, Kooperationen, Konsulenthuset for Socialøkonomi og KAB, der var 70 deltagere. 
 
På SED’s hjemmeside er der etableret en side omkring FN’s Verdensmål, som indeholder en 
generel omtale af verdensmålenes baggrund og indhold, en kort introduktion til verdensmålene for 
sociale iværksættere, relevante links i Danmark og internationalt, samt en side der mere detaljeret 
omtaler SED’s eget arbejde med verdensmålene: https://socialeentreprenorer.dk/fns-
verdensmaal/seds-arbejde-med-verdensmaalene/ 
 
SED´s Nyhedsbrev har en fast rubrik med nyt om FN´s verdensmål fra hele verden. Herudover 
informerer vi om verdensmålene via sociale medier og i forbindelse med vores arrangementer og 
oplæg, når der er mulighed for det. 
Endelig er verdensmål logoet inkluderet i designet på SED´s nye hjemmeside (maj 2019). 
 
SED har tidligere stået for at facilitere indsamling af midler til genoptrykning af Steen 
Hildebrandts lille bog ”Verdensmålene – vor største mulighed og udfordring”. Der blev genoptrykt 
et oplag ca. 9.000 eksemplarer, og bøgerne blev fordelt mellem de organisationer og personer som 
har bidraget til genoptrykningen (KPH, Teknologisk Institut, Ligeværd, Kooperationen, Code of 
Care, SED, Steen Hildebrandt, Carsten Fjordbak). Vi har efterhånden uddelt mere end 1300 
eksemplarer gratis til SED´s arrangementer, møder og andre aktiviteter.  
I 2019 blev publikationen udgivet i en opdateret udgave, der har navnet Danmark og 
Verdensmålene – en ny dagsorden” – denne udgave uddeler SED til samarbejdspartnere og til 
fysiske arrangementer – når Corona situationen tillader det. 
Som tidligere nævnt vil SED´s arbejde med at formidle FN´s verdensmål fremadrettet også 
inkludere formidling af det nye koncept Inner Development Goals. 
 
 
Impact via henvendelser 
SED får hver uge henvendelser fra mange forskellige aktører interesserede i socialt iværksætteri og 
socialøkonomiske virksomheder. SED har i perioden besvaret ca. 120 henvendelser; mundtligt, via 
email, pr. telefon og gennem sociale medier. Det drejer sig f.eks. om:  

• Studerende der søger input til eller gerne vil interviewe os til deres opgave 
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• Sociale iværksættere der søger hjælp og input til at udvikle deres ide og virksomhed 
• Socialøkonomiske virksomheder, der har specifikke spørgsmål om lovgivning, fundraising 

mm. 
• Personer – der søger jobs i socialøkonomiske virksomheder. 
• Organisationer der har specifikke spørgsmål om samarbejder med socialøkonomiske 

virksomheder eller gerne vil i kontakt med bestemte typer af socialøkonomiske 
virksomheder. 

• Forskere og undervisningsinstitutioner, der vil interviewe os eller få os til at udfylde 
spørgeskemaer. 

• Aktører fra Danmark som ønsker at samarbejde med os f.eks. om events 
• Aktører fra andre lande som gerne vil have os med som partnere i EU eller Norden 

projekter.  
 
 
Impact via digitale formidlings-platforme 
SED’s informations- og vidensdeling når ud til stadigt flere via vores forskellige formidlings-
platforme. 
 
På SED’s hjemmeside er aktiviteten stabil. Det månedlige antal brugere ligger i april 2022 på 1.100 
og det seneste år på 17.000 (maj 2021-april 2022). Den mest besøgte side er ”Socialøkonomiske 
virksomheder i DK” listen: https://socialeentreprenorer.dk/socialokonomiske-virksomheder-i-dk   
 
Facebook spiller en stor rolle i SED’s vidensdeling og formidling. Pr. 20. maj 2021 har siden 
næsten 2928 følgere. Likes, reaktioner (kommentarer mv.) og antallet af mennesker, der nås med 
opslagene, ligger stabilt. Fra 1. juni 2021 til 20 maj 2022 har SED lavet over 350 Facebook-opslag. 
 
Indtil videre er SED’s Facebook Impact er næsten udelukkende organisk genereret, dvs. at det 
indhold SED formidler ikke er betalt reklame-genereret, men udelukkende spredes dels via SED’s 
sideopslag og egne delinger, dels via brugernes egne delinger, reaktioner mv.  
 
SED´s formidling i tal:  
Hjemmeside: 2.300 brugere om måneden 
Nyhedsbrev: 530 abonnenter 
Facebook: 2930 følgere – Facebook opslag i perioden (1. juni 2020-20 maj 2021) 350 
Twitter: 326 følgere – Twitter opslag i perioden (1. juni 2020-20 maj 2021) 105 
LinkedIn: 991 følgere – LinkedIn opslag i perioden (1. juni 2020-20 maj 2021) 470 
YouTube: 48 abonnenter 
 
Impact via arrangementer og events 
Der har deltaget ca. 256 personer til SED´s 22 offentlige arrangementer i perioden (for uddybning 
se ovenfor). 
Desuden har SED deltaget i en række arrangementer og bidraget med undervisning, oplæg mv. – 
for uddybning se omtale andetsteds i beretningen. 
 
Impact – respons fra samarbejdspartnere, medlemmer mv. 
SED arbejder løbende på at indhente udsagn og anbefalinger fra en række medlemmer, 
samarbejdspartnere mv. om hvad de mener foreningen står for, hvordan SED bidrager til feltet, og 
hvad de får ud af deres medlemskab/samarbejde med SED. Bidragene bliver brugt som citater i 
forbindelse med medlemskampagner, til brug for forskellige typer af fundraising, samt til PR på 
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SED’s forskellige platforme. 
Vi har fået bidrag fra en bred vifte af aktører, og tilbagemeldingerne er meget positive, konstruktive 
og inspirerende ift. de forskellige typer af impact SED står for i feltet. 
Vi har samlet nogen af udsagnene på SED hjemmeside under punktet Hvad siger andre om SED: 
https://socialeentreprenorer.dk/om-sed/hvad-siger-andre-om-sed  
 
 
 
BERETNING PÅ BESTYRELSENS VEGNE 
Dato: 19. maj 2022 
FORMAND PER BACH 
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Fotos fra året: 
 

 
Sociale Entreprenører i Danmark afholdt torsdag d. 17. marts 2022 i samarbejde med Rummelig Genstart 
webinaret Succesfulde engelske socialøkonomiske partnerskaber. På fotoet ses Mark Gales oplæg. 
 

 
Sociale Entreprenører i Danmark afholdt d. 15. december 2021 i samarbejde med Konsulenthuset for 
Socialøkonomi arrangementet “Hvordan kan socialøkonomiske virksomheder og private virksomheder etablere 
værdifulde samarbejder?” hos INSP! i Roskilde.  
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Sammen med  Rummelig Genstart, Kooperationen, Konsulenthuset for Socialøkonomi og KAB afholdt Sociale 
Entreprenører i Danmark d. 2. december 2021 seminaret Verdensmål og værdikæder som basis for 
partnerskaber i KAB Huset i København. Der var 70 deltagere. 
På billedet ses Steen Gade der er formand for Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål. 
 

 
Torsdag d. 11. november 2021 blev der igen afholdt Social Enterprise Day, der er en del af Global 
Entrepreneurship Week og en dag, hvor der er øget fokus på socialøkonomiske virksomheder i hele verden. 
I Danmark deltog 54 socialøkonomiske virksomheder og aktører fra hele landet i den digitale kampagne, 
Nogen af dem ses på dette foto. 



30 
 

 
Sociale Entreprenører i Danmark afholdt i samarbejde med Rummelig Genstart og Kooperationen 
netværksarrangementet “Tilbud og støtte til socialøkonomiske virksomheder regionalt, nationalt og europæisk” 
d. 9. november 2021 hos Arena Midt i Kjellerup. Der var 14 deltagere. På fotoet fortæller Anne Rahbek og Søren 
Larsen om Rummelig Genstart og Rummelig imidts indsatser. 
 
 


