
 

 

 
 

 

Hej alla företagsamma kvinnor. 2019 är redan igång och den 25 februari var den första 
lunchträffen på Hellmanska Gården. Tema: Det skrivna ordet – Taina Karlsson från företaget 
Skrivkrampen inledde med kunskap om hur man kan uttrycka sig i skrift, hemsida, och flyer. 

Styrelsen har under de första månaderna jobbar med att sammanställa 2018 års 
verksamhetsberättelse och bokslut samt planera föredrag och workshops inför våren - se nedan i 
kalendern och anmäl dig via hemsidan.  

Styrelsen gav i slutet av januari Christine Edenborg ett uppdrag att arbetat fram ett 
utbildningsprogram där Christine kommer att leda oss i hur det går till att gör en 
upphandling/direktupphandling. Den utbildningen är nu planerad att genomföras i 3 steg under 
september – oktober.  Obs begränsat antal deltagare …För dig som tänkt att det är för krångligt 
och därför inte ”tordas” prova på att ge ett anbud är detta en fantastisk möjlighet att teoretiskt 
och praktiskt få insikt om förfarandet. För dig som kanske idag tänker att du aldrig kommer att 
göra en upphandling så vill vi ändå rekommendera utbildningen. Arbetet och de dokument som 
behövs inför en upphandling ger dig en värdefull insikt i och om ditt företag, vilket alltid är 
oerhört användbart vid alla former av presentationer eller offerter. Mer information kommer 
men det går att anmäla sitt intresse redan nu. 

Därefter kommer 4 april och Årsmötet. Vi har engagerat Bryan 
OConnor att underhålla oss med prat och musik. Bryan är uppvuxen 
på Irland och vårt tema denna kväll är just - Irländskt. Saint Patrick’s 
Day  är Irlands nationaldag som firas den 17 mars, men vi kan väl 
”firar” i efterskott? För er som har lust och vill – kom gärna iförd 
något grönt.  

 

  

Notera i kalendern! 
4 april Årsmöte på Slottet, mingel fr 18.00 - 18.30  

Anmäl er senast nu på torsdag 29/3 

29 april Lunchmöte på Hellmanska gården 11.30 – 13.00  

9 maj  Kundfokusera företagsutveckling 18.00 – 20.00 

4 juni     Sommarmöte  

Sommaren  Uppföljning av 2018 års enkät – och förhoppningsvis ännu fler nya 
enkätdeltagare ser vi fram mot 2019 
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