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Vi vill tro på framtiden

Tre av huvudpersonerna på kongressen i Jönköping – Cicki Törnell, som talade 
om ekonomisk självständighet, Erika Braun förbundsordförande och Årets 
Yrkeskvinna Mary Hägg.

Vår senast tillkomna klubb BPW Jönköping var värd för 
årets ordförandekonferens. Alla deltagare ansåg det fan-
tastiskt att träffa så många entusiastiska och kreativa kvin-
nor från Luleå i norr till Malmö i söder. Det finns go och en 
bra framtid för föreningarna och det arbete som ska göras.

Gult var färgen på BPW Day
I år är det 86 år 
sedan BPW Inter-
national bildades! 
Det var den 26 au-
gusti 1930 som Lena 
Madesin Phillips star-
tade Business and 
Professional Women 
BPW International. 
BPWs färg är gul 
och alla medlemmar 
uppmanades framför 
allt på Facebook 
att klä sig i gult den 
dagen.

Gula västar har från vänster Sandra Suminaite, Julia Liedman-
Boshko, Karin Persson och Lena Lennering, alla från BPW Helsingborg.

Hon kan allt om spionage

Efter nästan 20 
år inom den 
militära under-
rättelsetjänsten 
och fem år vid 
det svenska 
säkerhets- och 
försvarsindustri-
företaget Saab, 
har Carolina 
Angelis stor er-
farenhet av hur 
illegal informa-
tionsinhämtning
genomförs.

Carolina Angelis kan det mesta om spioneri 
och anser att svenska företag är för naiva i 
det avseendet.

Marlon lockar 
fram minnen

Ett nytt museum i 
Göteborg har det 
passade namnet 
Nostalgicum. På
Göteborgsklubbens
besök hördes många igenkänningens 
utrop och suckar.

BPW Göteborgs Yrkes-
kvinna 2016

Entreprenören 
och ägaren 
av kosmetika-
företaget Derma-
nord, Maria Åker-
berg har som 
affärsidé att visa 
stor omtanke för 
miljö och hälsa 
med sina hud-
vårdsserier. 
Detta ville BPW 
Göteborg lyfta fram och 
utnämnde Maria till årets yrkeskvinna.

Maria Åkerberg



 

Sitter på Arlanda efter att ha till-
bringat några dagar i Stockholm.
 Försöker summera alla mina in-
tryck under den senaste månaden 
med BPW.

Tack vare mina resor under hösten 
som BPW:s förbundsordförande har 
jag förstärkt relationerna med många 
länder till exempel Estland, Belgien, 
Tyskland, Frankrike och Schweiz och 
även fått nya vänner i de olika länderna.

BPW knyter oss samman!
Temat för BWP:s Europakonferens  i 
Zürich var ekonomi och att skapa sin 
framtid genom att ta mer plats.

Ledare
 Inspirerande dagar med BWP – nära och fjärran!
Vi fick lära oss knepen att tänka om, 
tänka nytt och tänka rätt. 
    Tänka  på mål och möjligheter istället 
för problem. 
    Inom BWP handlar det om att sätta 
fokus på ekonomi, karriär och hälsa.
    Vad fungerar och hur kan vi utveckla 
dessa huvudrubriker på det lokala 
planet?
    Vi har nu skapat rutiner och verktyg 
för att underlätta vårt ideella arbete, där 
vi kan  dela erfarenheter och inspirera 
andra. Vår hemsida fungerar nu och allt
fler har börjat använda Facebook för att 
bjuda in till klubbträffar.
    Vår nya folder är klar som ni nu kan 
dela ut på träffarna, på ert bankkontor
eller andra relevanta och lämpliga pub-
lika platser.
   På ordförandeträffen i Jönköping 
fick vi även lyssna på Mary Hägg, Årets 
Yrkeskvinna. Hennes resa berörde oss 
på många sätt, allt från ilska till glädje 
och stolthet.
    Vilken styrka, uthållighet och genia-
litet  att inte ge sig trots motgångar och 
hinder relaterade till Jante.
    Inom BPW får vi hela tiden ny energi 
av alla fantastiska berättelser om kvin-
nors liv och drivkrafter i yrkeslivet.

På BWP:s Europakonferens träffades 
900 kvinnor från Europa, USA, Afrika. 
Talarlistan var imponerande. BWP Zurich 
och Schweiz hade lagt ner ett enormt 
arbete på att få dit kvinnor från ledande 
befattningar inom olika yrkessektorer. 
Vi som var där från Sverige kände oss så
inspirerade och stolta över att vara en 
del av BPW!
    Sist men inte minst var jag inbjuden 
till Sveriges Kvinnolobbys ordförande-
möte. Det var lärorikt och spännande 
att höra andra organisationers fokusom-
råden. Denna gång fick vi bl a lyssna på 
föreningen RISK som arbetar mot köns-
stympning. Gripande och förfärligt!! Har 
fått en del kontakter som till exempel 
hur vi kan samarbeta med bland andra 
1,6 miljonersklubben. 
   I november är det dags igen att 
besöka Jämställdhetsrådet i Regerings-
kansliet! Jämlikhetsfrågorna tar aldrig 
slut, mycket är gjort  men en hel del 
återstår att göra. Låt oss satsa på det 
som är möjligt och relevant!

         Erika Braun
Förbundsordförande BPW Sweden

Hela niohundra kvinnor 
samlades under tre dagar 
på BPW:s europakonferens i 
Zürich som hölls på Univer-
sitetet i samma stad. 
    Föreläsningar, workshops 
och inte minst många möten 
med fantastiska kvinnor från 
olika länder. 
    En av huvudtalarna, Liisa
Oviir berättade t ex att Est-
land sedan 2015 har en sär-
skild minister för entrepre-
nörskap. 75 procent av alla 
universitetsstuderande som 
tar examen är kvinnor, vilket 
tyvärr inte märks när det 
gäller ledande befattningar.

Svenska delegationen sammanstrålar i pausen. 
Från vänster Karin Persson, BPW Helsingborg, 
Åsa Krug, BPW Malmö, Erika Braun och 
Ulrica C Franzén, BPW Stockholm.

BPW Luleås klubbkväll i september 
inleddes med guidning bland röda små
stugor i Världsarvet, Gammelstad. 
Marlene, vår guide berättade med kun-
skap och engagemang om historien 
bakom den fantastiska kyrkstaden som 
består av mer än 400 välbevarade kyrk-
stugor. 
    Vi fick även möjlighet att besöka 
Marlenes och Louise kyrkstugor. Ett 20 
tal medlemmar hade samlats till höstens 
första klubbmöte som avslutades med 
middag och trevlig samvaro.

BPW LULEÅEuropakonferens i Zürich 
”Hög nivå och intressanta talare”

Redan nu kan du boka in den 21-23/4 
2017 för kongress i Malmö och den 
16-17/9 2017 då vi samlas för Höst-
konferens i Göteborg.

Louise Elemalm avgår som ledamot 
i förbundsstyrelsen BPW Sweden, 
men är fortfarande engagerad i 
BPW Luleå.

Boka REDan nU! RättELSE



“

“

Ett nytt koncept med olika inspira-
tionsföreläsare, afternoon tea, 
mingel, möten och nätverkande, 
prövades när BPWJönköping arran-
gerade ordförandekonferensen i sep-
tember. 25 medlemmar från klubb-
arna runt om i Sverige samlades.

Konferensen gav alla medlemmar möj-
lighet att själva välja från det “smörgås- 
bord” som BPW Jönköping hade satt 
ihop.
    Årets Yrkeskvinna korades och i år 
gick utmärkelsen till Mary Hägg för 
hennes forskning och arbete för att 
hjälpa människor att återfå sin livsnöd-
vändiga förmåga att kunna äta, svälja 
och andas.

Siiri Julge Alvemyr  föreläste kring temat 
“Tänk om, tänk nytt och tänk rätt”.
    Motivation är människans motor men 
vad är det då som gör att vissa mål 
känns motiverande och andra inte?
    Margareta Carlsson lärde oss vikten 
av att bygga vårt varumärke. Men hur är 
man då ett personligt varumärke eller 
ambassadör?
    En annan föreläsare som förmedlade 
budskapet “Ekonomisk självständighet” 
var Cicki Törnell. Hon betonade vikten 
av att tänka på hur man kan förbättra sin
livssituation med de medel man har.
Hennes budskap var: teckna livförsäkring 
och gör en pensionskoll så att du kan 
överblicka vad du får i pension.

Åsa Ask

BPW JÖnkÖPInG

Möte som gav inspiration 
och framtidstro

Ett stort tack till BPW Jönköping för ett fantastiskt program! 
Mot nya mål – tillsammans kan vi göra skillnad.

 

BPW StoCkHoLM

Spionage 2016
– Vilka är aktörerna och hur 
går det till?
    Behöver företag oroa sig för affärs-
spionage idag? Enligt Carolina Angelis 
är svaret enkelt: i allra högsta grad!
    Carolina Angelis har arbetat 20 år 
inom militär underrättelsetjänst och fem 
år med att skydda Saab från intrång. 
    Att hon började i ”spionbranschen” 
berodde till stor del på att hon plugg-
ade ryska och snabbt sögs upp av 
underrättelsetjänsten när hon var färdig. 
   Carolina arbetar idag som konsult 
inom risk- och krishanteringsföretag. 
Hennes arbete går ut på att öka med-
vetenheten om spionage – att det före-

kommer och hur det går till. Med flera 
anslående berättelser ur verkliga livet, 
började vi inse att verkligheten överträf-
far dikten när det gäller spionage och 
underrättelsetjänst. 
     Spionage bedrivs på alla nivåer, 
militärt, politiskt och ekonomiskt. För 
BPW-kvinnorna, där många arbetar 
inom it- och energisfären var företags-
spionage mest intressant att få vet 
mer om. Vad gör man för att undvika in-
trång som kan leda till förlorade affärer, 
ett skadat förtroende och i förlängnin-
gen ett skadat varumärke?
    Man ska naturligtvis vara noga med 
sina tekniska prylar, bärbara datorer, 
mobiler, appar, usb-minnen, menade 
Carolina. Men man ska också vara med-
veten om den mänskliga faktorn.
    Konsten att utnyttja människors svag-
het, social ingeneering, är något som 
vem som helst kan råka ut för i arbets-
livet. En person som vill åt den viktiga 
information som du sitter på kan via 
sociala medier kartlägga både ditt liv 
och dina karriärplaner.
    Hör varningssignalen när alltför vän-
liga typer uppvaktar dig med stiliga 
jobberbjudanden mot att du berättar 
lite mer om vad du sysslar med just nu 
– det kan låta självklart, men händer inte 
sällan.

Malin Heyman och Julia Storsten gillade  
spiontemat

Margareta Carlsson

Mary Hägg

Siiri Julge Alvemyr

Cicki Törnell



Medlemstidning för Business and Professional Women          
www.bpw.se • bpw-europe.org • bpw-international.org • Gilla oss BPW Sweden på Facebook

Ansvarig utgivare: Erika Braun 0733 30 70 00 Grafisk Form: Lena Olsson, idefolket.se    
Redaktör: Gunilla Carlberg, gunilla.carlberg@gmail.com Tryck och original: Yvonne Holm, Graphic Digital AB
 

Borås Yrkeskvinna 

BPW Borås har i år utsett silversmeden 
Anette Andersson till Borås och Sju-
härads bygdens Yrkeskvinna med 
motiveringen:
     
       Att skapa och vara kreativ är främj-
ande för hälsan. Silversmeden Anette 
lockar fram allt detta genom att hon 
delar med sig av sina yrkeskunskaper 
på ett mycket inspirerande sätt.

Vi delade ut priset på höstens första 
klubbkväll till en glad och överraskad 
Anette. Klubbkvällen hade vi på Nära 
och vi fick också under kvällen en
presentation av Näras verksamhet.

BPW BoRÅS

nostalgi i kvadrat

Igenkännande leenden blev det när 
göteborgsklubben besökte Nostalgi-
cum, ett unikt museum med inriktning 
på kuriosa från 50- och 60-talet i världen 
och i Sverige.
    Med enkla medel har långtidsjuk-
skrivna plockat ihop material som visar 
oss trender under dessa årtionden. 
    Materialet har de fått från återvin-
ningsstationer.
    Allmänheten har lämnat in saker som 
blivit kasserade från hemmet, men är 
felfria. Ungdomskulturen med idoler 
som Elvis Presley och Tommy Steel skild-
ras här samtidigt som man får uppleva 
hur många unga protesterade mot kriget 
då USA angrep Vietnam. 

BPW GÖtEBoRG

Hej Åsa ! 
Vad har ni på gång ?
– Höstens medlemsträffar har dragit 
igång i Kristianstad och vid den första 
träffen samlades vi på Annas Bio Care 
i Emmislöv och fick ta del av höstens 
nyheter när det gäller mode.
    Vi kommer att fortsätta med en före-
läsning av Micael Ekdahl som ska prata 
kring jämlikhet och jämställdhet.
    När november månad har gjort sin 
entré ska Carina Remnemark få oss att
vakna upp kring pengar och ekonomi.
Sista träffen för medlemmarna för året 
kommer att vara den 6 december.
Det är roligt att det är flera av våra 
medlemmar som bjudit med gäster 
till aktiviteterna och vi, precis som de 
andra klubbarna, jobbar ju för att öka 
medlemsantalet.

BPW kRIStIanStaD BPW HELSInGBoRG

Torbjörn Lagmark berättade humoristiskt 
för klubbmedlemmarna i Helsingborg  
om sin karriär i restaurangbranschen, 
som inte hela tiden hade varit spikrak. 
Han jobbar som kock och driver restau-
rang, matstudio, och tapasbar i Helsing-
borg. Han har givit ut flera böcker om 
mat och en gastronomisk spännings-
roman om en kocks otroliga äventyr.
    Efter Torbjörns Lagmarks resumé av 
restaurangkarriären fick vi smaka på 
hans berömda tapas.

BPW HUDIkSVaLL

Monika Andersen  besökte BPW Hudiks-
vall och berättade om hur hon som diakon 
bedrev hjälparbete i Grekland.

I slutet av september besökte vi Svenska 
Kyrkans församlingsgård, St Jakobs-
gården, och fick där se och höra en om-
skakande berättelse av diakon Monika 
Andersen, som rest till Grekland i två 
omgångar under ett år för att hjälpa till 
vid flyktinglägren där. 
    Volontärernas uppgift är att finnas till 
hands att trösta så gott det nu går, att 
bjuda på te och att ge barnen stimulans 
under dagarna. 
    Monika tog sig också tid att besöka 
de människor, oftast kvinnor, som inte 
orkade gå utanför sina tält på grund av 
traumatiska tillstånd.
    Efter kvällens föredrag fick vi tillfälle 
att ställa frågor och att uttrycka våra 

En Chanel dräkt synas av våra medlemmar.

Trender inom modevärlden och hushålls-
artiklar har Nostalgicum också lyckats 
fånga på ett intressant sätt liksom kvin-
nornas intåg på arbetsmarknaden och 
hur barnomsorgen byggdes upp efter 
kriget.

“

känslor inför detta ohyggliga som 
händer i Syrien, men också inge var-
andra hopp att var och en kan göra 
något för de som kommer till vår stad.

Trevlig stämning spred Torbjörn Lagmark 
som har många slevar i sin gryta. Det blev 
också provsmakning.


