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Teamet bakom KB2C

Nikita Kerdman

Changemaker

Teknisk och 
administrativ bard 
som älskar att spela 
roll-spel och sjunga.

Rikard Lundgren

Allt-i-allo 

Kommer med 
knasiga idéer och 
gillar att utveckla 
dessa.
Bryr sig om el-
flygplan och 
mänskliga relationer.

Victoria 
Samuelsson
Styrelse

Ser till att vi andra 
sköter oss som vi ska 
och har ett skarpt 
öga för form och 
färg.
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KickBack2change – Så här fungerar det
Genom att föreningen är en 2change-organisation erhåller ni en kickback. Den består av följande:

Arbetstid

Exempel

• Specifika arbetsinsatser 
t.ex. arbetsprocesser 
evenemang eller 
utbildningar.

• Löpande åtaganden 
såsom experthjälp IT etc.

Årlig donation

Exempel

• Baserat på den 
affärsutveckling som skett 
inom de vinstdrivande 
delarna av 2change 
under året.

• Ju fler som gör affärer 
med 2change desto mer 
pengar till mottagarna 
t.ex. food2change.

• Betalas ut i slutet av året

Övrigt

Exempel

• Kommer från 2change-
nätverket av företag, 
organisationer och 
personer som vill 
engagera sig.

• Företag som engagerar 
sig och gör svinnbra
saker.

• Initiativ som bidrar med 
resurser av olika slag.
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Berättelse 2020

Vilket år det har varit!
Vi har utökat kickback2change något enormt jämfört med 
2019 vilket vi tycker är otroligt roligt. Ju mer vi lyckas 
sprida ordet om 2change desto mer kan vi bidra med då 
fler blir engagerade. Tack alla inblandade!

Mvh 
Nikita, Rikard och Victoria, 2change World AB
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Berättelse 2020

• Med huvudroll i föreningen som global administratör har vi 
under 2020 tillhandahållit IT-support med t.ex. lösenord, 
KollX och accesser för personer i föreningen. Även försett 
föreningen med stöd till personal inom HC för bl.a. trello, 
teams och slack.

• I mars fick vi möjligheten av Aspia i Västerås att ta hand om 
deras kontorsmöbler som blivit över vid flytt till nya lokaler. 
Vi tog hand om dessa, flyttade till ny lokal där vi fick hälp av 
4e Teatern, Öppna Kanalen och Culturen. Lokalen 
sponsrades under ca en månads tid av Culturen under tiden 
som försäljning av dessa pågått. Efter att övriga 
omkostnader blivit betalda har överskottet kommit 
föreningen till del.

• En annan del har varit undersökningen och förberedelsen 
som gjordes för start av utvecklingen för KollX 2.0 där vi drev 
förundersökningen och kravhantering åt föreningen och 
därmed nådde ut till personer i föreningen för att ta in deras 
lärdomar och idéer till att skapa en ännu bättre version.

• Senaste insatsen var en utbildning och införande av 
arbetsprocess i form av kursen ”Agilt Tillsammans!” där HC 
har fått öva på och lära sig agila arbetsflöden såsom Kanban
samt fått aktivt stöd med att införa dessa arbetssätt i 
vardagen.
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KickBack2change för år 2020
Det här ingår i den kickback som föreningen har erhållit under året från 2change World AB.

Arbetstid

• Framförallt Nikita 
Kerdman i form av IT-
support, utbildning och 
övrig support till 
föreningen. 100h á 
625kr/h = 62 500kr 

Årlig donation

• 2020: 25 000kr 

• 2019: 8 237kr

Övrigt

• Aspia kontorsmöbler: 
11 000kr

• 4e Teatern: 
Förrådsutrymme 4500kr

• AFRY GoPlenum: 20 000kr

• Notis för år 2021: 
KollX TaskForce 2.0. 
Möjliggjort en mycket lägre 
kostnad för nya versionen. 
Besparing upp till ca 1,5 
miljoner SEK.
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KickBack2change för år 2020

Arbetstid

Årlig donation

25 000 kr

62 500 kr

35 500 kr

Övrigt

KollX 2.0 (2021)

Arbetskostnadsbesparing på ca 
1,5miljoner. Denna besparing 
kommer hamna i KB2C för 2021.
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Totalt

123 000 kr



Sammanfattning
Ett svinnbra år!

• Stor utveckling av KickBack2change tack vare nya 
spännande samarbeten.

• Högsta kickbacken någonsin mätt i  penningvärde

• Första gången vi publicerar en KB2C rapport.

Vi ser oerhört mycket fram emot året och hälsar nya 
styrelsen varmt välkomna. Nu kör vi!

Mvh

Nikita, Rikard och Victoria

2change World AB
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Tack
KickBack2change

+46 79  337 59 58
hello@2change.com

www.2change.com

http://www.2change.com/

