1

Verksamhetsberättelse för FIA Företagarkvinnor i Arvika för 2016-2017

Under året har styrelsen bestått av:
Ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Ledamot

Elisabeth Ornstein Axelsson
Brenda Oudendijk
Ulrika Levin
Annika Hjalmarsson
Annelie Malm

Revisorer

Susanne Svensson
Carina Nilsson

Revisorssuppleant

Marika Elmersson

Valberedning

Eva-Lena Wihk
Maria Andersson

Mandatperiod
2016
2015-2016
2015-2016
2016-2017
2016-2017

Styrelsen har haft fem styrelsemöten.
Vi har haft 52 medlemmar under 2016.
Vi har liksom tidigare år varit sponsrade av Westra Wermlands Sparbank.
Under verksamhetsåret har följande aktiviteter ägt rum:
• Årsmöte den 9 mars i Nektab´s lokaler med föreläsning av Birgitta Bengtsson
från Living Food Institute med
kursgård i Värmskog. Birgitta berättade om matens betydelse för vårt
välbefinnande och hur vi kan bidra till
att läka kroppen med immunförsvarsstärkande kost.
Efter årsmötet hade vi utnämning av Anna Mossberg på Högvalta
Handelsträdgård till Årets FIA.
• Den 7 april hade vi en utflykt till Borgeby skola utanför Sunne där vår medlem
Marja i Myrom hade en
utställning och livemålade en tavla som hon hade ett lotteri på. Vi hade besök
av några medlemmar från
den kvinnliga företagarföreningen Majorskorna i Sunne.
• Den 4 maj hade vi en medlemsträff på Högvalta Handelsträdgård där vi fick
lära oss att binda en proffsig
blombukett under ledning av Anna Mossberg med personal.
• Den 14 september hade vi en föreläsning på Sparbanken med Helena Wiktelius
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om hur vi kan jobba smartare
med försäljning, kund och marknadsföring.
Den 21 oktober hade vi en välbesökt After Work på nyöppnade O´Learys.
Den 16 november hade vi en medlemsträff hos Carina Bergmark på Prowin. Vi
bjöds på adventsfika med
glögg och fick göra en rundvandring bland hennes välfyllda butik med
rengöringsprodukter.
Den 7 december hade vi Adventsfrukost på Rackstadmuseet, med vår medlem
Terese Taylor som vägledare i
skrattyoga. Skrattyoga är lekfulla övningar i att skratta utan anledning och som
ger hälsofördelar genom att
göra oss piggare, gladare och friskare.
Den 8 februari 2017 hade vi åter en After Work på O´Learys.

Arvika i mars 2017
Styrelsen för FIA genom
Elisabeth Ornstein Axelsson
Ordförande

