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Styrelsen har haft 7 styrelsemöten.
Vi har haft 43 betalande medlemmar.
Under 2013 har vi fortsatt att satsa på att göra intressanta aktiviteter för våra medlemmar. Vi har
även fokuserat på att fortsätta utvecklingen av hemsidan och att vara aktiva på Facebook. Vi har
tagit fram en ny logga för FIA och uppdaterat programspråket på hemsidan, för att den ska bli
lättare att administrera. När hemsidan var färdig gjorde vi en stor satsning på att få många
medlemmar att komma och fira detta tillsammans. Alla medlemmar fick en påringning och en
personlig inbjudan från någon av styrelseledamöterna. Många medlemmar bidrog med gåvor
utlottning och till goodie-bags som delades ut under kvällen. Vi hade en stor tillslutning av
medlemmar, 34 st kom, och vi hade en lyckad kväll.
Vi har varit sponsrade av Westra Wermlands Sparbank, vilket vi tackar för.
Under verksamhetsåret har följande aktiviteter ägt rum:


Årsmöte den 6 mars 2013 med Kerstin Löfgren, Aztek Design som föreläsare under
rubriken ”Min väg till världens bästa jobb”. Kerstin berättade om sin bakgrund och om sitt
företag och om hur kommit dit hon är nu. Hon gav oss många bra reflektioner och tips om
att vara företagare. Vi fick också genom bilder se mycket av hennes produktion i företaget.
Därpå följde utnämning av årets FIA. Juryn bestod av Jonas Andersson, Arvika kommun,
Stig Olsson, Westra Wermlands Sparbank och Jessica Carlsson, Föreningen Aktiva Arvika.
Av tre nominerade utsågs Monia Magnusson, Tampongshopen till vinnande bidrag. Därefter
vidtog sedvanliga årsmötesförhandlingar samt avtackning av Cathrin Mattson, ordförande,
Nina Lindgren, kassör och Jenny Nyhlén, styrelseledamot.





Frukostmöte hos Brenda Oudendijk på Guesthouse Eleven i Jössefors. Brenda bjöd på
fantastiskt frukostbord och berättade om hur de byggt upp sin verksamhet och visade runt i
huset.
Medlemsmöte med Chatarina Wessling som inspiratör under ämnet kommunikation den 21
maj 2013.



Releasemingel för nya hemsidan och loggan med påföljande buffé på Olssons Brygga den
28 augusti 2013.



Medlemsmöte hos Anne Nordlöf på Sjövinden den 18 september 2013 på
Hantverksmagasinet. Anne pratade om yoga, sen hade vi ett Yoga-pass och avslutningsvis
fika.



Adventsfrukost den 10 december 2013 på Rackstadmuseet. Inbjuden talare var Anette
Rhudin från Bättre Affärer som pratade om försäljning och hur vi kan öka intäkterna i våra
företag.



Föreläsning med Ewa Gustavsson på Westra Wermlands Sparbank den 12 februari 2014.
Ämnet för kvällen var fokus på försäljning.

Vidare har FIA-medlemmar blivit inbjudna och deltagit i följande evenemang:


Modevisning hos våra medlemsföretag Kappan och Bhaget den 26 september.



En utbildningsdag med företagsspelet Glassfabriken på Arvika Näringslivscentrum den 6
november, under ledning av Anette Rhudin från Bättre Affärer. Bättre Affärer är ett projekt
som drivs av Tillväxtverket och Region Värmland och syftar till att främja kvinnors
företagande.



Från Bättre Affärer kommer även Linda Hallgren. Hon deltog i vårt releasemingel på
Olssons Brygga och inbjöd oss till att delta i hennes projekt för coachning av kvinnliga
företagare. Flera medlemmar i FIA har deltagit i hennes coachningsprojekt på Arvika
Näringslivscentrum.

Arvika den 6 mars 2014.
Styrelsen för FIA genom
Elisabeth Ornstein Axelsson
Ordförande

