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Verksamhetsberättelse för FIA Företagarkvinnor i Arvika för 2015-2016

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

Elisabeth Ornstein Axelsson
Brenda Oudendijk
Ulrika Levin
Annika Hjalmarsson
Erica Strucel

Revisorer

Susanne Svensson
Carina Nilsson

Revisorssuppleant

Nina Lindgren

Valberedning

Cathrin Mattson
Eva Johansson
Eva Mikaelsson

Mandatperiod
2015
2015-2016
2015-2016
2014-2015
2014-2015

Styrelsen har haft 8 styrelsemöten.
Vi har haft 35 betalande medlemmar plus 10 medlemmar som kommit till under 2015 och som inte
behövt betala första året.
Vi har liksom tidigare år varit sponsrade av Westra Wermlands Sparbank.
Under verksamhetsåret har följande aktiviteter ägt rum:










Årsmöte den 4 mars med föreläsning av Anna Fryxelius, författare och bloggare som
tidigare bott i Arvika samt utnämning av Årets Fia som blev Åsa och Anki på Tildetryck.
Utbildning i digitala medier med Damir Calusic i Sparbankens konferenslokal den 1 april.
Träff hos Tina Lidh och Karamellkokeriet i Högerud den 6 maj. Vi fick se hur tillverkningen
går till och själva pröva på att göra en klubba.
After Work på Kvarteret den 11 september. Vi åt av buffén, hade presentationsrunda och
utlottning av fina priser.
Medlemsmöte hos Tilde Tryck. Åsa och Anki berättade om sitt företag och om logotyper,
färger, val av papper och annat nyttigt. Vi fick även en liten påse med pappersprodukter att
ta med hem.
Utbildning i sociala medier med Damir Calusic i Sparbankens konferenslokal den 11
november.
Adventsfrukost hos Brenda på Guesthouse Eleven den 9 december med tema Kvinnor och
Ekonomi. Nordea, Arbetsförmedlingen och Communicare deltog.
After Work på Kvarteret den 29 januari 2016.
Föreläsning med journalisten och författaren Annika Lindqvist den 10 februari på
Sparbanken.
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För att få lite mer focus på att våra medlemmar ska bidra med uppgifter om sina företag till
medlemspresentationerna på vår hemsida hade vi en utlottning bland dem som skickat in sina
bidrag. Vinnare blev Maria Andersson på Muskelverkstan som vann ett badpaket sponsrat av
Scandic SPA.
Under hösten 2015 började vi med att ha utlottningar med produkter sponsrade av våra medlemmar.
Detta för att öka synligheten för FIA på Facebook samtidigt som vi hjälper till med
marknadsförening av våra medlemmar. Kriterierna för att vara med i utlottningarna är att gilla och
dela inlägget. Vi har haft utlottningar av produkter från LEvAnnis, BHaget och Kappan.

Arvika i mars 2016
Styrelsen för FIA genom
Elisabeth Ornstein Axelsson
Ordförande

