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Sweden

–

framtidens
kvinnliga nätverk
Ett nytt decennium
har börjat 2020.
Känns stort, och på
något
vis
annorlunda.
Förväntningar, ”nu
kommer det ske, nu
kommer det där jag
väntat
på
att
hända”.
Ja,
så
kanske några av oss
känner. Och en del
kommer absolut att
få uppleva det.
BPW som ett stort
internationellt

nätverk som funnit
sedan 1930-talet,
både
internationellt och
i Sverige, möter
också förändringar,
som
vi
måste
hantera och rätta
oss efter.
Det är spännande,
det är utvecklande.
Vi kan inte stå och
stampa på samma
ställe, år ut och
år in. Vi ska möta
vår omvärld, vi ska
möta där vi kvinnor
finns och de frågor
som är viktiga för
oss idag.
Så försöker vi inom
BPW Sweden
att göra.

också

Vi har satt fokus
på
FN:s
Agenda
2030, som så många
andra
organisationer och
företag. Det känns
viktigt, viktiga
frågor
för
vår
framtid.
I Agenda 2030 finns
17 mål, vi har valt

att framför allt
fokusera på två av
dem;
Mål 5. Jämställdhet
Uppnå jämställdhet
och alla kvinnors
och
flickors
egenmakt
Mål 8. Anständiga
arbetsvillkor och
ekonomisk tillväxt
Verka för varaktig,
inkluderande och
hållbar ekonomisk
tillväxt, full och
produktiv
sysselsättning med
anständiga
arbetsvillkor

för

alla
https://agenda2030d
elegationen.se/agen
da-2030/om-agendan/
Jag hoppas du som
läser detta vill
vara med på ”vår
resa”,
vår
utveckling.
Hör gärna av dig.
BPW Sweden – en
förening som riktar
sig
till
alla
yrkeskvinnor
oavsett bransch och

funktion. Kontakta
mig som ordförande
eller någon av våra
klubbordförande för
mer information som
finns under Kontakt
Välkommen att bli
medlem
i
BPW
Sweden!
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BPW Luleå håller årsmöte
BPW i Luleå hade årsmöte den 12 mars. Åsa Kristina
Björklund föreläste om Rawfood samt tillagade en god
middag. Till förrätt boostade vi oss med en näringsrik
smoothie dryck och [...]
Read More
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BPW Luleå besöker SSAB
BPW Luleå har haft ett intressant besökt på SSAB i slutet
på februari. Fyra kvinnor, Jonna Barsk, Vanja Norberg,
Agneta Ekman och Åsa Bäcklin, som arbetat länge inom
stålverkt, berättade [...]
Read More
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A Mile In Our Shoes
En inspirerande och meningsfull kväll med
Karolina
Mazetyte.
Har du någonsin undrat hur framgångsrika
personer, speciellt kvinnor, har lyckats ta sig ur
extremt svåra förhållanden, en fientlig omgivning, ett
[...]
Read More
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Choklad- och vinprovning hos BPW
Luleå
BPW (Business Professional Women) i Luleå har haft
våravslutning torsdagen den 9 maj. Närmare 50 kvinnor
fick kunskaper om kakaobönors förvandling till härligt
goda chokladbitar gjutna i olika former. En riktig [...]
Read More
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Jämställdhet – Konferens i Luleå
Jämställdhetskonferensen i Luleå 30-31/1 2019 med över
1000 deltagare bjöd på 43 olika seminarier som var
uppdelad i: samhällets utmaningar – organisationens
utmaningar – omvärldsbevakning och metodverkstäder vidare
fanns ett [...]
Read More
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Friskare arbetsplatser
Klubbträff i den 8 oktober 2018 i Vetlanda kl 17.30 på
Vetlanda Stadshotell AW. Den här gången var ämnet:
Friskare arbetsplatser - den organisatoriska och sociala
arbetsmiljön Hälsa av Sara [...]
Read More
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