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Verksamhetsberättelse 2019
Företagsamma Kvinnor i Härryda Kommun
Organisationsnummer: 802416-6517
Grundad: 2004-01-14

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. Föreningen vänder sig till kvinnor
som är 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. Föreningens syfte är att ge inspiration, möjlighet till utveckling
och att träffa nya affärskontakter.

Antal medlemmar
Under 2019 har föreningen haft 60 betalande medlemmar.

Aktiviteter 2019
Frukostmöten
Under året har vi haft 10 frukostmöten i Kulturhusets café i Mölnlycke. Frukostmötena hålls ca 1
gång per månad på varierande veckodagar mellan 08.00-09.30. Syftet med dessa möten är att
nätverka och samtala kring företagande. Varje träff har ett tema och under 20 minuter får en
inbjuden gäst eller en medlem möjlighet att dela med sig av sin kunskap i något aktuellt ämne.
Frukostmötena har varit välbesökta under året med omkring 10 deltagare per möte och vi har haft en
stor variation i teman.
I januari var temat ”Att projektleda sig själv" där Karin Hvit gav tips om enkla verktyg och arbetssätt
som kan hjälpa oss egenföretagare att lättare nå våra mål. Februaris möte hade temat "Så bemöter
du sörjande", där Josefin Haraldsson delar med sig av sin kunskap om hur du på ett bra sätt kan
bemöta människor som drabbats av sorg. Frukostmötet i mars hölls av föreningens egen Feng shui
konsult Victoria Hill, som berättade om feng shui ur ett företagsperspektiv. På aprilmötet fick vi ta del
av rörelsecoachen Maria Welins kunskap om naturligt rörelsemönster, hållning och fötter. På
frukostmötet i maj berättade Marie Paule Colas Alarto om sin verksamhet med ekologiska produkter
som tvålar, oljor och örter. I augusti fick vi lära oss om digitala möten via Zoom av Victoria Hill. På
septembermötet höll Josefin Haraldsson en mingelskola inför Härrydaminglet. I oktober gästades
frukostmötet av Haydeh Bolouri som pratade om hjärnan och hur den påverkas av bl.a. stress.
Novembers möte hade temat Heta Stolen. Deltagarna på mötet ställde upp som bollplank för den
medlemmen som hade ett problem den ville få hjälp med. Decembers möte var enbart en social
happening med lussebulle och kaffe och julmys.

Årsmöte
Föreningen årsmöte 2019 hölls den 13 mars i Benarebyskolan. Efter ett kort och effektiv årsstämma
med Gunnar Häggström som ordförande, fick vi god buffémat från Bolåsa Värdshus. Vi fick även
lyssna på ett intressant och underhållande föredrag med Christina Rundcrantz, som pratade om
kommunikation, värderingar och kulturkrockar i det svenska affärslivet. 20 personer deltog på mötet.

Övriga event
Den 23 januari höll Eva Sollén i planeringsdagen ”Skapa ett tydligt fokus 2019” på Wendelsberg.
7 februari fick vi lära oss mer om sociala medier då Cecilia Lamton på Pixbo Wallenstam och AnnSofie Lindh höll i workshopen ”Digitala medier – Hur svårt kan det vara?”. Workshopen arrangerades
i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.
6 maj hölls workshopen ”Sökoptimering för företagare” - vad varje företagare behöver veta om
sökmotoroptimering. Eva Synnergren höll i denna i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.
24 maj träffades vi för en After work på Råda rum.
4 september hade vi ett uppföljningsmöte på distans gällande videokommunikationstjänsten Zoom,
där vi testade Zoom på riktigt.
19 september höll Evelyn Jons en workshop i retorik i Mölnlycke Fabriker i samarbete med
Studieförbundet Vuxenskolan.
25 oktober deltog vi i Oktoberfesten på Råda Rum.
4 november vad det dags för workshop om LinkedIn på Kulturhuset i Mölnycke, där vi fick lära oss
hur vi kan hitta våra kunder på LinkedIn. Patrik Gyllhamn från WeFind ledde workshopen.
28 november höll Eva Sollén i planeringsdag inför 2020 på Hällsnäs.
I september hade styrelsen en utvecklingskväll ledd av Leif André, där vi fick möjlighet att prata ihop
oss om hur vi i styrelsen ser på föreningen.
Under hösten genomfördes även en medlemsenkät för att fånga upp medlemmarnas åsikter, idéer
och förslag på förbättringar gällande föreningens verksamhet.
Under 2019 har vi haft 11 protokollförda styrelsemöten.

Styrelse 2019
Ordförande
Kassör

Josefin Haraldsson
Eva Sollén

Ledamöter

Evelyn Jons
Victoria Hill
Karin Hvit

Suppleant
Carina Fyrsten
Adjungerad styrelseledamot Camilla Karlsson

Mölnlycke 2020-02-17
Josefin Haraldsson
Ordförande, Företagsamma Kvinnor i Härryda

Revisionsberättelse 2019

Propositioner
1. Företagsamma Kvinnors styrelse överlämnar denna proposition till årsmötet:
Mölnlycke den 16 februari 2020
Josefin Haraldsson, Ordförande

Propositionens huvudsakliga innehåll
När föreningen startade registrerades föreningen med namnet
Ideella För F Företagsamma Kvinnor i Härryda Kommun, Lokalt resurscentr.
Det har under tidigare styrelser diskuterats om en namnändring för att få ett mer enhetligt namn.

Förslag till beslut
Styrelsen föreslår att årsmötet ger styrelsen i uppdrag att ändra föreningens namn till,
Företagsamma Kvinnor i Härryda Kommun Ideell Förening.

2. Företagsamma Kvinnors styrelse överlämnar denna proposition till årsmötet:
Mölnlycke den 16 februari 2020
Josefin Haraldsson, Ordförande

Propositionens huvudsakliga innehåll
Under det gångna året har styrelsen diskuterat huruvida styrelsens medlemmar borde
få någon form av ersättning för sitt arbete i styrelsen då det är många timmar som läggs
ner för att driva föreningen framåt. Styrelsen var överens om att det är fint att kunna
erbjudan någon form av fortbildning i något ämne som tilltalar de som sitter i styrelsen.
Att ett valfritt event/föredrag per år kunde vara en bra ersättning.

Förslag till beslut
Styrelsen föreslår att årsmötet ger styrelsen förtroende att gå på event/föredrag som
arrangeras av föreningen, eller där föreningen är medarrangör, till ett värde av 1000 kr
per år, som ersättning för sitt arbete i styrelsen.

Förslag till budget 2020
Förslag
2020

Utfall
2019

22 800
30 000
6 000
5 000
63 800

21 660
30 000
5 700
3 584
60 944

Träffar o seminarier
Näringsliv
Blommor o Styr möten
Stämma
Medlemsaktiviteter

-25 000
-5 000
-3 500
-11 000
-44 500

-24 240
0
-1 188
-9 371
-34 799

Programvaror
Hemsida
Revision
Redovisning
Övr ext tjänster
Bankkostnad
S:a övr externa

-1 000
-3 000
0
-7 500
-500
-1 000
-13 000

0
-4 076
0
-7 518
-266
-765
-12 625

0
0

0
0

6 300

13 520

Medlemsavgifter
Bidrag
Medl.avgift momsfri
Deltagavgifter
S:a Intäkter

Fin kostnad
S:a Fin kostn
Resultat

Valberedningens förslag
Styrelsen skall enligt stadgarna bestå av minst 5 och max 10 ordinarie ledamöter, samt max 5
suppleanter.

Ordförande, 1 år
Josefin Haraldsson - omval

Ledamot, 2 år
Camilla Karlsson - nyval

Ledamot, 1 år
Maria Gabrielsson - nyval
Britt-Marie Norden Helmberg - nyval

Suppleant, 1 år
Thina Bergman - nyval
Lena Blomqwist - nyval

Valda på 2 år 2019
Karin Hvit
Eva Sollén
Victoria Hill

Revisor, 1 år
Margareta Andersson - nyval

Revisorssuppleant, 1 år
Jenny Forsman – nyval

Styrelsens förslag till valberedning, 1 år
Vakant (sammankallande)
Vakant

