
 

Reunió Autoorganització Equips de Treball 
Fecha: 30/10/18 
Hora: 18:00 – 19:30 
Assiteix: Anna, Xavi, Tarifa, Sonia, Alicia, Joan, Rosa, Fernando, Bea 
Ubicació: Tenda Som Alimentació 
 
Seguint amb la trobada del 27/10/2018 i per avançar amb les tasques que isqueren 
del mateix, es decideix per les assistentes: 
 
1.Crear comptes per cadascuna de les àrees que es van desenvolupar en la trobada 
en gmail, per tal de donar cabuda a la informació que hem d’anar donant les sòcies 
per tal de configurar els equips(les seues tasques, fins on arriben, la seua 
governança, etc), apuntar-nos a ells i donar idees per millorar-los. Amb l’objectiu de 
crear la nova estructura que done cabuda a les necessitats de Som Alimentació i les 
seues sòcies. 
Els mails seran estil: xxxxxx.somalimentacio@gmail.com, seran creats per Bea. 
 
Els equips són: 

- Activitats 
- Sostenibillitat Econòmic-Jurídic 
- Estructura 
- Sòcies Col·laboradores 
- Comunicació externa i Xarxa 
- Comunicació interna 
- Botiga 
- Botiga online 
- Proveïdores 

 
Alicia enviarà a Bea el mail de 2 de les persones ja apuntades perquè el comencen 
a gestionar i puguen crear els canals de comunicació que determinen. 
Quan estiga tot això preparat, es comunicarà a totes les sòcies, col·laboradores i 
consumidores, perquè puguen participar donant les seues idees i apuntar-se a 
l’equip que desitgen. Es detallarà mínimament en que consisteixen els equips per tal 
que puguem entendre que és cada equip, però tots els equips estan oberts a la seua 
redifinició i fins on arriben les seues tasques. 
 
2. Els equips es reuniran i desenvoluparan un document per a vore les seues 
tasques i governança, han de tindre una persona coordinadora. Tindrem una reunió 
dels equips de treball, per posar en comú i anar avançant amb la constitució de la 
nova estructura d’autoorganització, per a finals de mes de novembre-principis de 
desembre. La qual es convocarà mitjançant doodle o mail perquè puguen estar tots 
els equips. 
 
3. Tota la info es penjarà per Fernando en la zona de sòcies, mitjançant una carpeta 
pròpia perquè puga ser consultada per totes. Anirem pensant la creació de 
ferramentes per poder tindre accés a la info i consulta, com puga ser un drive o el 
que siga més accesible i senzill. 
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