VERKSAMHETSBERÄTTELSE FiA – företagarkvinnor i Arvika 2012

Årsmöte den 6 mars 2012 med efterföljande konstituerande möte på Sjövinden
Närvarande 26 medlemmar
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Årsmötet 2012 som lockat 26 medlemmar började med en inspirerande föreläsning
med Erik Nordlöf från Set Sail Fitness som hade fokus på ”Mat i en hektisk vardag”. Vi
slarvar ju ofta med maten och den är inte alls en prioritering som den borde vara! Erik
gav oss många tips och råd om hur vi på ett enkelt sätt kan bygga upp en sundare
kosthållning.
the Food Factory hade dukat upp en enklare buffé med olika tips på hälsosamma
snacks.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar hölls som avslutades med utnämningen ”Årets Fia”!
Den enhälliga juryn bestående av Jonas Andersson, Arvika Kommun, Stig Olsson, Westra
Wermlands Sparbank och Madeleine Kring, Almi/Det företagsamma Värmland utsåg Am
Olsson från Am’s Delikatess & Café till Årets FiA!!
Susanne By och Linnéa Nielsen Palmqvist avtackades med blommor då deras mandat
gick ut.
Det har hållits 10 styrelsemöte under år 2012. Plats Aanc förutom junimötet där vi
träffades på Barbord och avslutade med en god middag inför sommaren.
FiA:s styrelse 2012 har, precis som de senaste åren, haft som målsättning att fortsätta
arbetet med att skapa ett konkurrenskraftigt nätverk för kvinnliga småföretagare i
Arvika.
Det är ibland svårt att arrangera olika medlemsträffar och olika ”happenings”, mestadels
p.g.a. tidsbrist under vardagen för våra medlemmar. Därför har vi i år valt att fokusera
på att vara en ”informationskanal” för våra medlemmar! Vi lägger mer krut på våra
sociala medier, dvs. vår hemsida och vår facebooksida. Genom dem och genom våra
nyhetsbrev läggs nyheter och aktiviteter som är på gång ut, och på facebooksidan kan
alla som gillar sidan själva lägga ut olika budskap som man vill nå ut med tex tips,
evenemang eller annan marknadsföring för sitt företag.
Jenny Nyhlén och Chatarina Wessling har under året lagt ner mycket tid på att få detta
till ett fungerande forum, det tackar vi för!
Vissa arrangemang har vi dock ordnat:
•

Frukostmöte hos Anna Magnusson-Nyström på Brunskogs Vandrarhem
den 27 april
Anna bjöd in oss till ett jättetrevligt och intressant frukostmöte. Vi fick en
rundvandring på hennes vandrarhem och hon berättade om hennes resa som
egen företagare och vilka visioner och mål hon har framåt.

•

Höstmingel på Jennys med the Food Factory den 26 september
Mat-och inspirationskväll fick tyvärr ställas in p.g.a. för få anmälningar.

•

Det du inte visste om ekonomi Elisabeth Axelsson 18 oktober
Redax ekonomi bjöd in till en kostnadsfri ekonomiträff där FIA-medlemmar fick
chansen att diskutera ekonomifrågor. Väldigt uppskattat bland dem som var där
som fick med sig många bra tips och svar på sina frågor.

•

Föreläsning ”Bli medveten i din kommunikation” med Lena NordinAndersson på Sparbanken den 19 november
Väl besökt föreläsning anpassad till kvinnliga företagare som handlade om ditt
personliga varumärke, kroppsspråk och entreprenörskap.

•

Adventsfrukost den 5 december på Rackstadsmuséet
Eva-Lena Wihk berättade om sitt företag Kappan i Arvika och hur hon samverkar
med andra aktörer för att stärka sitt varumärke och handeln i Arvika centrum.

FiA har synts i Arvika Nyheter vid annonsering av föreläsningen med Lena Nordin
Andersson och inbjudan till årsmötena. Dessutom har våra medlemmar
uppmärksammats i olika medier för sitt företagande vilket vi gläds mycket åt!

Mål och visioner inför 2013
Frukostträffar och lunchträffar har diskuterats, det verkar vara det bästa sättet att träffas
på. Vi vet att föreläsningar är efterfrågade och uppskattade.
Vi är glada och vill tacka Westra Wermlands Sparbank som sponsrade vår hemsida även
under 2012!

Tack till alla som på olika sätt bidragit till ett inspirerande år!
Cathrin Mattsson, ordförande

