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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
Under 2018 har föreningen haft 52 betalande medlemmar, de flesta är egna företagare.

Aktiviteter 2018
Frukostmöten
Under året har vi haft tio frukostträffar på Kulturhusets Café i Mölnlycke. Vi har våra frukostträffar en gång
per månad 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.
I januari berättade Evelyn Jons om sitt arbete med ungdomar på Sjumilaskolan i Biskopsgården, där Evelyn
har gett kurser i retorik för åttondeklassare. På frukostmötena i februari och april hade vi den uppskattade
HETA STOLEN. Kortfattat så har en person med sig en fråga som den vill ha hjälp med att lösa. Efter en
beskrivning av frågan så diskuterar vi andra medans personen lyssnar. Personen får med sig nya
infallsvinklar och förslag på hur hon kan gå vidare. I mars så handlade 20 minutaren om GDPR- nya
personuppgiftslagstiftningen och i maj så höll Eva Kärrberg i övningar med syftet att vi skulle lära känna
varandra bättre.
Höstens frukostmöten inleddes med att kommunens nya Företagslots Helena Alterby-Nordström
presenterade sig. I september var ämnet ” Vad sätter du i ditt skyltfönster?” då Anne-Sofie Lindh från
AllCaN consulting gav av oss tips kring sälj. I oktober berättade Sari Karlsson om Kon-Mari metoden och i
november besökte Lars André oss och visade övningar för personlig och andlig utveckling. Vi avslutade
året med Luciafika den 14 december

Årsmöte
Årsmötet hölls den 8 mars på internationella kvinnodagen på Benareby skolan. Efter ett kort och
effektivt årsmöte med Gunnar Häggström som ordförande lyssnade vi till en intressant paneldebatt
kring ämnet ”Vad är en framgångsrik företagare? ” med Monica Crusner Crusner advokatbyrå, Lill
Andréasson på AbFab, Ruth Westberg-Nyström på SevabConcept och Kristjana Holm Helgadottir Berndtson
YogaByLInk.
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Föredrag mm
Den 5 februari hade vi en workshop på Wendelsberg ’Planera för ett framgångsrikt 2018’ med Eva
Sollén, Sollenconsulting AB
Den 11 april anordnade vi ett mycket uppskattat event ”Utforska dina affärsmöjligheter genom
mingel och nätverkande” på Benarebyskolan. Helga Öst, Ann-Sofi Lind och Lisa Nilsson höll i detta.
Vi anordnade också den 15 maj ”Arbetskamrat för en dag”. Syftet med denna aktivitet är att få
inspiration, energi och nya kunskaper och erfarenheter. Vi bokar arbetsplatser och konferensrum
tillsammans där vi fikar och äter lunch gemensamt. Eva Synnergren pratade om säkerhetinställningar på Facebook mm
26 oktober träffades vi på After work på Hällsnäs

Under året har föreningen inlett ett samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan i Mölnlycke.
Syftet med samarbetet är att kunna erbjuda våra medlemmar ett större utbud av intressanta
föredrag och workshops.
Under året har vi haft tio protokollförda styrelsemöten på Föreningsnavet i Mölnlycke.

Företagsamma kvinnors styrelse 2018
Ordförande
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Sekreterare

Karin Hvit, Hvits Trädgård
Eva Sollén, Sollén Consulting AB
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Ledamöterna

Carina Fyrsten, Via-Lux
Eva Kärrberg, Evas Vintage, Gillemo Naprapatmottagning
Evelyn Jons, Evelyn Jons AB
Victoria Hill

Suppleanter

Ann-Sofie Lind, ALLCaN Consulting AB
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