
 
     

    

   Pressmeddelande, Stockholm den 7 februari 2013 

 

 

 

Hon jagar Sveriges bästa sociala entreprenörer
 

Amelie Silfverstolpe, grundare av Volontärbyrån, blir jurymedlem i internationell 

tävling för sociala entreprenörer. Join Our Core är en tävling där Ben & Jerry’s i 

samarbete med organisationen Ashoka är på jakt efter Sveriges bästa sociala 

entreprenörer. Tävlingen går i nio länder och Amelie Silfverstolpe ingår som enda 

svensk i den jury som utser de vinnande bidragen. 

 

Socialt entreprenörskap är på stark frammarsch i Sverige. En social entreprenör, eller 

samhällsentreprenör, är en person som startar företag eller ideella verksamheter för att lösa 

ett samhällsproblem. 

 

Join Our Core är ett led i att främja och utveckla socialt entreprenörskap och hålls för andra 

året i rad. Förra årets svenska vinnare Johan Wendt driver Mattecentrum, en organisation 

som ideellt undervisar ungefär 70 000 barn och ungdomar i matematik varje månad. 

 

– Jag ser mycket fram emot att ta del av alla spännande bidrag från sociala entreprenörer 

som brinner för att vårt samhälle ska bli bättre. Det finns ett oändligt antal samhällsproblem 

som kräver innovativa lösningar, säger Amelie Silfverstolpe. 

 

Amelie Silfverstolpe har lång erfarenhet av socialt entreprenörskap. Redan 2002 grundade 

hon Volontärbyrån som förmedlar volontäruppdrag i hela Sverige samt utbildar frivillig-

organisationer i volontärsamordning. Amelie är även styrelseordförande för Raoul 

Wallenberg Difference Makers och har vunnit en rad utmärkelser för sitt arbete, bland annat 

som årets samhällsentreprenör 2009 och som bästa utvecklingsidé i SIME Nonprofit Award 

2011.  

 

– Vi är glada över att Amelie blir jurymedlem i Join Our Core. Hon har en gedigen erfarenhet 

av förändringsarbete och socialt entreprenörskap. Tillsammans med Amelie ska vi hitta ett 

gäng fantastiska samhällsförändrare som kommer att skaka om Sverige, säger Sara-Maria 

Löfvenberg på Ben & Jerry’s. 

 

Ben & Jerry’s är pionjärer inom socialt entreprenörskap. Glassföretaget startades av två 

glada vänner med starka värderingar för det goda, både i form av god glass och godhet i 

form av samhällsansvar. Join Our Core är ett samarbete mellan glassföretaget och Ashoka, 

världens största organisation för sociala entreprenörer. Tävlingen hålls i nio länder och 

avslutas i London den 12 juni där juryn utser en vinnare från respektive land.  



 

 

För mer information, kontakta: 

Amelie Silfverstolpe, verksamhetsledare och grundare, Volontärbyrån  

Telefon: 0708- 345 645, E-post: amelie.silfverstolpe@volontarbyran.org 

 

För praktiska frågor och bilder, kontakta: 

Camilla Träff, presskontakt, Geelmuyden.Kiese 

Telefon: 0707-68 99 10, E-post: ctr@geelmuyden-kiese.se  

 

 

Om Ben & Jerry’s 

Redan 1978 öppnade barndomsvännerna Ben Cohen och Jerry Greenfield sin första glassbar i en 

nedlagd bensinstation i Vermont. Målet är (och har alltid varit!) att producera en så bra glass som 

möjligt på schysstast möjliga sätt. I Sverige har Ben & Jerry’s funnits sedan 2004. 

Ben & Jerry’s mission sammanfattas i frasen Peace, Love & Fairtrade Ice Cream. Den innebär att alla 

delar av verksamheten, de produktmässiga, de ekonomiska och de sociala, måste utvecklas med 

respekt för människan, både inom och utanför vår verksamhet. Ben & Jerry’s använder endast 

naturliga ingredienser i glassen, alla ägg kommer från frigående höns och företaget betalar ett 

prispremium för grädden för att korna ska vara glada. Ben & Jerry’s främjar affärsmetoder som visar 

respekt för jorden och dess invånare, och verksamheten drivs med utgångspunkt i ett hållbart 

samhälle, en hållbar ekonomi och en lönsam tillväxt. Sammanlagt har Ben & Jerry’s de senaste fem 

åren satsat 2,4 miljoner euro i kampen mot klimatförändringarna. Läs mer på www.benjerry.se.  

 

Om Join Our Core 

Vem blir nästa Ben & Jerry’s? Det försöker vi ta reda på i tävlingen Join Our Core. Vi letar efter unga 

entreprenörer som drivs av samma värderingar (core values) som Ben & Jerry’s och som utifrån sitt 

engagemang hittar innovativa lösningar på samhälls- och miljöproblem. Join Our Core pågår i Sverige, 

Danmark, Finland, England, Schweiz, Österrike, Tyskland, Holland och Irland. Syftet med tävlingen är 

att stödja idéer som skapar nya modeller för hållbart företagande.  

 

Under 2012 kämpade 15 finalister om att vinna bland annat 10 000 euro och en resa till Uganda för att 

lära av bönder som odlar Fairtrade-vanilj. Bland de fem segrarna fanns en svensk med en idé om att 

gratis hjälpa barn och unga att förbättra sina matematikkunskaper: Johan Wendt på Mattecentrum. En 

idé helt i Ben & Jerry’s smak.  

 

Tävlingsdeltagarna i Join Our Core måste vara mellan 18 och 35 år och driva en organisation vars 

modell bygger på innovation, sociala effekter och hållbarhet. För mer information om Join Our Core 

och för att delta i tävlingen, se www.joinourcore.com/sv.  
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