VERKSAMHETSBERÄTTELSE FiA – företagarkvinnor i Arvika 2010
Årsmöte den 15 mars 2010 med efterföljande konstituerande möte på ”Sjövinden”
Närvarande
19 medlemmar
Till ordförande på 1 år
Kassör
Ledamöter
Revisorer på 1 år
Revisorssuppleant
Valberedning

Cathrin Mattsson (nyval)
Nina Lindgren
Susanne By (nyval)
Jenny Andersson (nyval)
Elisabeth Axelsson
Susanne Svensson (nyval)
Ulla Andersson
Anette Andersson
Eva-Lena Wihk (nyval)

Styrelsen 2010 har bestått av:

Mandatperiod

Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamöter

2009-2011
2009-2011
2010-2012
2010-2012
2009-2011
2010-2012

Cathrin Mattsson
Eva Lingwall
Nina Lindgren
Susanne By
Eva Mikaelsson
Jenny Andersson

Årsmötet 2010 inleddes med att ordförande Ulrika Carlsson hälsade välkommen.
Remy Nilsson, hedersambassadör för Arvika och VD för ATG Sverige inledde med ett
inspirerande föredrag om ledarskap och marknadsföring. Därefter hölls sedvanliga
årsmötesförhandlingar och det avslutades med utnämningen ”Årets FiA”.
Syftet med årets FiA är att väcka intresse för kvinnliga företagare som är medlemmar i
FiA. Den enhälliga juryn bestående av Ulf Ljungdahl, Handelskammaren, Ingela
Böhnström, Länsstyrelsen och Jonas Andersson, Arvika Kommun utsåg Maria
Andersson från Muskelverkstan.

Medlemsavgiften fastställdes till 200:- per år, att betalas senast 17 april
Det har hållits 11 styrelsemöten under 2010. De flesta har hållits på IUC Wermland
(Eva Lingvall) förutom det avslutande inför sommaren, som vi hade med en god middag
på Olssons Brygga i juni.

FiA:s styrelse 2010 har haft som målsättning att fortsätta arbetet med att skapa ett
konkurrenskraftigt nätverk där kvinnliga företagare spelar huvudrollen. Vi ska passa på
att dra nytta av varandra i föreningen eftersom det är nätverkets styrka, varje enskild
medlems kunskap och erfarenhet är av stor betydelse. Viktigt att ge varandra feedback
och marknadsföring i Arvikas företagsvärld.
Medlemmarnas synpunkter inhämtades i april då en enkät skickades ut för att ta reda
på förväntningar och synpunkter. 13 svar inkom och de gav inblicken i att satsa på
föreläsare, olika aktiviteter, utbildningar samt en uppdaterad hemsida.
FiA Happening 2 juni
Drygt ett tjugotal FIA-medlemmar deltog i nätverksträffen på Jennys hotell och
restaurang den 2 juni. Fin stämning och en härlig kväll där vi njöt av goda pizzor från
Jennys. Jessica Andersson, ägare till Jennys hotell och restaurang, berättade om sitt
företag och sina nya spännande planer. Cathrin Mattsson inledde sedan med styrelsens
tankar om hur FIA skulle kunna utvecklas och Jenny Andersson presenterade resultatet
av medlemsenkäten som låg till grund för styrelsens slutsatser och idéer om mål, vision
och aktiviteter.
Som avslutning höll kvällens hedersgäst, Årets FiA 2010, Maria Andersson, ett
uppskattat tal om hur hon skapat Arvika Muskelverkstad som enmansföretag 1995, och
därefter utvecklat det till ett företag där kundunderlaget ökat markant och som idag har
flera massörer anställda.
FiA Happening 16 september
Föreläsning med Stefan Olsson från Universe Imagine
(tyvärr fick detta ställas in p.g.a. för få anmälningar)
Adventsfrukost den 9 december på Rackstadmuseet
Förutom en härligt värmande frukost fick vi en inspirerande föreläsning av
Lennart Svahn, känd föreläsare och stark entreprenör i Värmland!
Han berättade på ett engagerande och inspirerande sätt om hur vi kan ”tänka om”
och utveckla våra företag på en liten ort som Arvika.
Jonas Andersson, näringslivsutvecklare gav oss en inblick i hur Arvika Kommun hjälper
oss företagare.
Jenny Andersson berättade om satsningen på en ny, inspirerande hemsida som ska vara
i bruk i januari.
Eva Johansson från Handelskammaren berättade om ”Affärskraft Värmland”
Sammanfattning 2010
Det har varit ett händelserikt år och FiA har satsat mycket på att utvecklas och ”hänga
med”, speciellt vad gäller sociala medier. Den nya, informativa hemsidan är nu
publicerad, med ny design och olika funktioner för att underlätta för medlemmarna att
kommunicera med varandra. Jenny Andersson som är FiA:s webbredaktör kan nu sköta
och uppdatera på ett smidigt och enkelt sätt så det kommer att bli ett bättre ”flow” i
utskick och enkelt att uppdatera med nya händelser, medlemmar och kommande event!
Varje medlem kan också marknadsföra sitt företag på ett enkelt sätt genom att skicka
information och bilder till Jenny som publicerar det på sidan.

www.fiaarvika.se
Vi är glada att ha fått Westra Wermlands Sparbank som sponsor för den nya hemsidan!
En sida finns på Facebook där styrelsen lägger ut aktuella händelser, denna sidan är
också till för medlemmarna att själva lägga ut reklam för sitt företag.
Vi träffas 1 gång i månaden på mingelkvällar där vi har ett ämne/idé som diskuteras,
dessa kommer att presenteras på hemsidan.
Flera aktiviteter är redan inplanerade och under våren 2011 fortsätter FiA att satsa på
aktiviteter och ”happenings” som leder till sammansvetsade grupper av FiA-medlemmar
utifrån olika beröringspunkter, och som kan berika och utveckla oss som företagare.

Det har varit ett spännande år, nu ser vi fram emot ett nytt!
Tack till alla som hjälpt oss

Cathrin Mattsson, ordförande

