VERKSAMHETSBERÄTTELSE FiA – företagarkvinnor i Arvika 2011
Årsmöte den 9 mars 2011 med efterföljande konstituerande möte på ”Sjövinden”
Närvarande
27 medlemmar

Styrelsen 2011 har bestått av:
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Valberedning

Årsmötet 2011 inleddes med att ordförande Cathrin Mattsson hälsade välkommen.
Vår eminente gäst Conny Evensson från FBK-akademien höll sin mycket intressanta
föreläsning ”Att vinna tillsammans”. Han gav oss många bra synpunkter och jordnära
tankeställningar som man råkar på som ledare och medarbetare.
Sedan var det en liten bensträckare där vi med hjälp från the Food Factory
komponerade våra egna mackor och minglade runt lite.
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 Jonas Andersson, Arvika Kommun,
Eva Johansson, Handelskammaren och Stig Olsson, Westra Wermlands Sparbank utsåg
Eva-Lena Wihk från Kappan i Arvika.

Eva Mikaelsson och Ewa Lingwall avtackades med blommor då deras mandat gick ut.
Eva Johansson och Linnéa Nielsen-Palmqvist valdes in som nya ledamöter på 2 år.
Ett förslag om att höja medlemsavgiften 2012 till 400:- röstades igenom. Vi införde även
att om medlemmen vill avsluta sitt medlemskap ska detta göras innan den 31 december.
I annat fall kommer faktura att skickas ut för nästa år.

Det har hållits 10 styrelsemöten under 2011. De flesta har hållits på AaNC (Eva
Johansson) förutom det i juni då vi var på Sjövinden och avslutade med en god middag
på BArBORD inför sommaren.
FiA:s styrelse 2011, har precis som under 2010, 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 som är av stor
betydelse. Viktigt att ge varandra feedback och marknadsföring i Arvikas företagsvärld.
Vi har fortsatt att inrikta oss på de svar om aktiviteter vi fick från 13 medlemmar i den
enkät vi skickade ut i april 2010, dvs. föreläsare, olika aktiviteter, utbildningar samt en
uppdaterad hemsida.
Hemsidan är nu efter ett stort jobb av webbredaktör Jenny Nyhlén, mycket väl
fungerande! För medlemmarna finns all information om ”happenings”, styrelsens möten
och info om FiA-företagen att tillgå! Vår facebook-sida blir också kontinuerligt
uppdaterad och används flitigt som marknadskanal av vissa!!
Under 2011 har vi med varierande resultat gjort utskick om happenings och utbildning.
Intresset har dock varit lågt, kanske pga. fel tidpunkt eller fel ämne?
De happenings som vi har arbetat och bjudit in till är följande:

•

Årsmöte med Conny Evensson (ledarskap) den 9 mars, Sjövinden
Uppskattad föreläsning med många deltagare, se ovan!

•

Föreläsning med Christian Edwertz (sociala medier) den 29 mars,
Sjövinden
Också en uppskattad föreläsning där ca 35 personer kom! Detta ledde till att ta
fram ett underlag för att gå vidare och hjälpa medlemmar som ville lära sig mer
på ett handgripligt och konkret sätt, se ”Ditt företag på Internet” nedan.

•

Företagarträff med Westra Wermlands Sparbank den 5 oktober
Ett samarbete mellan FIA och Westra Wermlands Sparbank där vi ville erbjuda en
mötesplats för alla medlemmar där företagsrådgivare och försäkringsspecialist
från banken fanns med, och företagare från FIA som skulle bidra med sina
erfarenheter kring företagande och entreprenörskap. Tyvärr alldeles för få
intresserade (endast 4 st förutom styrelsen), så vi var tvungna att ställa in.

•

Adventsfrukost med Ingrid Ivars (marknadsföring) den 5 december,
Rackstadmuseet
Våra adventsfrukostar är alltid uppskattade och fick vi bla lyssna på en intressant
föreläsning av Ingrid Ivars.

•

Mingelkvällar, Bakfickan Scandic Arvika
Vi har haft Mingelkväll vid 7 tillfällen (sista torsdagen i månaden) mellan april och
november. Tanken med Mingelkvällarna var att våra ”mingelpinglor” (Ewa
Lingwall och Eva Mikaelsson) skulle hålla i dessa så att inte styrelsen behövde
driva dessa också. Däremot har styrelsen haft som mål att alltid en av oss skulle
delta. Dessa kvällar skulle vara ett avslappnat sätt att knyta kontakter med andra
Fior.

Vår idé var även att detta skulle kunna leda vidare till mindre grupper skulle
skapas där de som tex är intresserade av företagsekonomi skulle få ett större
utbyte av varandra. Kanske skulle önskemål om föreläsningar, utbildningar,
studiebesök eller annat komma fram då. Inga sådana grupper har bildats ännu.
Intresset har heller inte varit så stort för att delta, vilket gör att vi kommer att
lägga ner detta tills vidare.
•

Ditt företag på Internet
Ett försök att tillmötesgå en förfrågan efter enkät och föreläsning om sociala
medier gjordes. Ett underlag arbetades fram och en intresseförfrågan om ett
utbildningspaket gick ut till alla medlemmar. Endast 5 personer var intresserade,
och därför blev det ingen fortsättning.

FIA har synts i Arvika Nyheter vid ett flertal tillfällen; FIA-utnämningen med Eva-Lena
Wihk, inbjudan till föreläsning med Christian Edwertz (tre annonser), inbjudan till
företagarträffen hos Westra Wermlands Sparbank (två annonser) och inbjudan till detta
årsmöte (en annons). Dessutom har flera av våra medlemmar haft artiklar om sina
företag i olika media vilket är jätteroligt!
Mål och visioner 2012
Under 2012 kommer vi att främst rikta in oss på att vara en informations- och
kommunikationskanal. Vi kommer att förmedla aktiviteter som medlemmar själva
anordnar och lägga ut dessa på vår hemsida och i vårt nyhetsbrev. Vi kommer att scanna
av vad som händer runt oss som kan vara intressant för oss och förmedla detta vidare.
Vi kommer att bjuda in till frukostmöten (hur många beror på medlemmarna) där vi kan
träffas och inspireras. Självklart hjälper vi till och stöttar även andra idéer från
medlemmarna!
Vi är glada och vill tacka Westra Wermlands Sparbank som sponsrar vår hemsida!

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

Cathrin Mattsson, ordförande

