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Verksamhetsbeskrivning
Företagsamma Kvinnor drivs som en ideell förening och ägs därför av medlemmarna. Målgruppen är
kvinnor som driver företag eller funderar på att starta eget företag.
Vi vänder oss till kvinnor bosatta eller verksamma inom Härryda kommun.
Företagsamma kvinnor i Härryda har hittat sin form och är sedd som en naturlig part i näringslivsfrågor
inom kommunen. Vårt syfte är att ge inspiration, möjlighet till utveckling och att träffa nya affärskontakter.

Antal medlemmar
Idag består föreningen av c:a 60 betalande medlemmar, de flesta är egna företagare.

Aktiviteter 2017
Frukostmöten
Under året har vi haft åtta frukostträffar på Kulturhusets Café i Mölnlycke. Vi har våra frukostträffar på
varierande vardagar mellan klockan 08.00-09.30. Syftet med dessa möten är att nätverka och samtala kring
vårt företagande. På varje träff hålls också en ”20 minutare ”. Detta kan vara en inbjuden person som
berättar om något aktuellt ämne eller en medlem som berättar om sitt företagande. Frukostmötena har
varit välbesökta under året med 8-15 deltagare per gång och det har varit stor variation i ämnen: Maria

Ulvin Larsson, Emanka "Att hålla fokus på försäljningen"; Ann-Sofie Lindh, ALLCaN Consulting AB
"Hur kan du bli framgångsrik i både tanke och känsla?"; Fredrik Asplund, Unionen informerade om
pensioner ; Gunilla Clancy, Fil.dr i Hållbarhet och Hållbarhetsstrateg, Capture Sustainability. ”Fånga
förmågan att vara hållbar”; Cattis Steffensen former.nu som berättade om sin spännande resa som
företagare inom design och hantverk i betong; Evelyn Jons, "Grunderna i röstträning på 20 minuter".
Vi provade också en ny aktivitet HETA STOLEN. Kortfattat så har en person med sig en fråga som
den vill ha hjälp med att lösa. Efter en beskrivning på frågan så diskuterar vi andra medans
personen lyssnar. Personen får med sig nya infallsvinklar och förslag på hur hon kan gå vidare.
Årsmöte
Årsmötet hölls på restaurangen Food Factory i kombination med en inspirationsföreläsning ”Från
motgång till framgång…” Vi lyssnade till Sofia Appelgren, en alldeles särskilt energisk och
företagsam kvinna
som vände en tuff motgång till framgång och då inte bara för sig själv. Mitt Liv AB (Svb)
Föredrag mm
Tisdag 25 april höll Mikaela Sernemar föredraget ”Smartare sparande –mindre jobb”
På ett enkelt och lättsamt sätt förklarades investeringsekonomi.
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15 september så höll Ingrid Westerfors från Coompanion ett lunch-föredrag för oss i Kulturhuset
om kooperativt företagande. ”Dubbelt så roligt och hälften så svårt – klart ni förverkligar er idé
tillsammans”.
4 oktober anordnade vi ett gemensamt frukostmöte på temat Värdegrundat Ledarskap med Team
Härryda på Råda Rum, Mölnlycke. ” Med facit i hand” med Kristina Landgren Carestam tidigare
förbundskapten, klubbchef och tränare i innebandy, numera avdelningschef vid Wallenstam AB.
Vi anordnade också den 23 februari ”Arbetskamrat för en dag”. Syftet med den är att få
inspiration, energi och nya kunskaper och erfarenheter. Vi bokar arbetsplatser och konferensrum i
Entreprenörshuset där vi fikar och äter lunch tillsammans. I september hade vi också en
uppföljning av workshopen 'Strategier inför 2017' med Eva Sollén, LRF konsult.
Vårt traditionsenliga luciafirande på Wendelsberg blev tyvärr inställt pga för dålig uppslutning från
övriga föreningar i Team Härryda.
Vi ingår i Team Härryda, en arbetsgrupp bestående av alla företagarföreningar i Härryda Kommun.
Vi träffas c:a 8 ggr per år för att samordna och diskutera träffar och näringsliv i kommunen. Två
gemensamma aktiviteter finns idag och det är Näringslivskvällen och Härryda Minglet.
Företagsamma Kvinnor var delaktiga i genomförandet av Härryda Minglet som i år hölls på Råda
Rum den 13 oktober.
Under året har vi haft tio protokollförda styrelsemöten. Vi har också under året gjort om vår
hemsida så att den fått ny layout och är mobilanpassad.

Företagsamma kvinnors styrelse 2017
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Karin Hvit, Hvits Trädgård
Carina Henriksson, Carina Henrikssons Redovisning AB
Johanna Brahe, Brahe Communication

Ledamöterna

Carina Fyrsten, Via-Lux
Eva Kärrberg, Evas Vintage, Gillemo Naprapatmottagning
Evelyn Jons, Evelyn Jons AB
Victoria Hill,
Eva Sollén, Sollén Consulting AB
Ann-Sofie Lind, ALLCaN Consulting AB
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