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Höstkonferensen

Åsa Ask ordförande Kristianstad, Elisabeth Wagner ordförande i BPW Sweden och Elin Ohlsson,
föreläsare och medlem

Kreativa och energifyllda möten
BPW Jönköping arrangerade årets
höstkonferens på temat hälsa,
karriärutveckling och ekonomisk
självständighet.
Elisabeth Wagner, ordförande för BPW
Sweden, inledde med en presentation där
hon tryckte särskilt på att BPW finns i
ett internationellt nätverk och vilka stora
möjligheter det skapar.

BPW utser varje år ”årets yrkeskvinna”
och vid mötet utsågs Christina Merker
Siesjö, grundare av Yalla Trappan i Rosengård, Malmö till Årets Yrkeskvinna BPW
Sweden 2017.
– Jag har jobbat med kvinnofrågor i hela
mitt liv, men detta är absolut det viktigaste.
Yalla Trappans målsättning är att skapa arbetstillfällen och ökad ekonomisk självständighet för utlandsfödda kvinnor som står
långt ifrån arbetsmarknaden.

Yalla Trappan är det första externa företaget i världen som etablerat en syateljé i ett Ikea-varuhus. Christina MerkerSiesjö här med några av de sju anställda.
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Kvinnor står för
hoppet i världen
Alexandra Pascalidou brukar säga att hon
föddes i en tvättstuga, växte upp i en
grekisk bergsby med
sin mormor som inte kunde läsa och skriva.
Vid Stockholmsklubbens första möte
efter sommaren var Alexandra Pascalidou
uppskattad gäst.
Med avstamp i Rinkeby har hon trotsat
utanförskap, rasism
och rädslan den dag
då nazisterna stod
utanför hennes dörr.
Idag efter många
resor i kvinnoförtryckande länder
säger hon att systerskapet är viktigare
än någonsin.
– Vi måste ta
ställning, hålla ihop
Alexandra Pascalidou
och hjälpa varandra.
Hoppet i världen
stavas kvinnor. Det är unga kvinnor som
kan rädda mänskligheten.

Hur får man andra
att vilja?
Ingenting är omöjligt, det tar bara lite längre
tid. Det säger Ylva Johansson från det egna
företaget YBJammed.
Med en bakgrund som sjuksköterska är
hon van att kommunicera med människor
som inte visar sitt bästa jag.
Då handlar det om att få andra att vilja,
konstaterade Ylva på Stockholmsklubbens
möte. – Livet handlar om att hantera och
lösa problem så snabbt som möjligt
Ursäkter beror nästan alltid på brist på
tid, pengar eller
hälsa. Ylvas uppmaning var att försöka förstå vad som
ligger bakom.
Ofta handlar det
helt enkelt om att
man inte har lust.
Ylva Johansson, YBJammed

ledare

Var rädd om våra
ambassadörer!
Visste du att Luleå och Stockholm har funnits sedan 30-talet, då som Yrkeskvinnors
Riksförbund och att namnet BPW Business
and Professional Women har vi tagit på
senare delen av 1900-talet. Malmö så sent
som 2009. Det är ganska spännande tycker
jag. Skapar förståelse för att vi är där vi är.
Även om vi i vissa delar har en lång historia
så är vi i mångt och mycket inte så gamla
och har framtiden för oss och därmed bara
möjligheter. Vårt mål 2020 är 700 medlemmar mot idag ca 360. För att nå dit sätter
vi fokus på vägen istället för målet. De
medlemmar vi har idag är kanske de viktigaste, de är våra ambassadörer som hjälper
till att sprida intresset för BPW.

Vi ska också fokusera på våra framgångsfaktorer som bland annat innehåller BPW
Young, det nationella och internationella
nätverket, konferenser och utbildningar.
BPWs syfte (oavsett land) är att stödja
kvinnor inom våra tre fokusområden:
Karriärutveckling, Hälsa och Ekonomisk
självständighet.
De lokala klubbaktiviteterna är avgörande för verksamheten i Sverige. Styrelsen
ser som sin uppgift att hålla ihop klubbarna
och inspirera till vidareutveckling.
Gemensamt för alla aktiviteter är att de
skapar nationella och internationella nätverk, kompetensutveckling, inspiration och
engagemang för yrkeskvinnor.

Vår vision ska vi uppnå genom ”storytelling” – vi ska berätta varifrån vi kommer
och vad vi har åstadkommit sedan 1931.
Vi ska tydligare kommunicera syftet med
BPW - på hemsidan, BPW Nyhetsbrev,
Facebook mm.
Jag gick med i föreningen i första hand
för att alla kvinnor är välkomna oavsett
yrkesroll. Jag älskar nätverkande på alla plan,
nationellt som internationellt. Energin som
man får på våra konferenser är omistlig.
Nästa gång blir det i Malmö. Notera
redan nu helgen 22-23 april 2018.
Tack för att du är medlem
i BPW med tillönskan om
en härlig tid i din lokala
klubb!

Elisabeth Wagner
Förbundsordförande
BPW Sweden

Årets Yrkeskvinna 2017
Yalla Trappan smälter ner
fördomar
– Yalla Trappan är ett levande exempel på
att om man stärker kvinnan, stärker man
barnen, familjen och därmed hela samhället.
Arbetslivet är en stor och viktig arena för
vår identitet och ställs man utanför den så
tappar vi samhörigheten. Fred, jämställdhet,
värdegrund, integration och inkomster innebär bonus för både individ och samhälle.
I Rosengård, Malmö har mångfald och
kvinnokraft fått ett unikt arbetsmarknadsprojekt att blomma. Yalla Trappan startade i
Rosengård för drygt sju år sedan. Verksamheten är ett kvinnokooperativ som drivs av
en ideell förening. Drygt 30 personer med
invandrarbakgrund jobbar med catering och
servering, lokalvård och konferens, studiebesök, försäljning av egna produkter och
syateljéer.

Vad är digitalt ledarskap?

Katy Caroan, vd på Digoshen trivs med att
kombinera människa och teknologi. Hon
vill inspirera fler att utveckla sitt digitala
ledarskap och använda de möjligheter som
finns genom sociala medier.
För medlemmarna i BPW Stockholm
berättade hon om krav och möjligheter för
ledaren i den digitala tidsåldern.

Idag finns Yalla Trappan i Rinkeby och Vårby
Gård också.
– Vi har lyckats hitta en metod och
pedagogik som inte det offentliga har
lyckats med. En framgångsrik integrering
på arbetsmarknaden och starka kvinnor
med självförtroende och egna inkomster,
säger Christina Merker-Siesjö, Yalla Trappans grundare och ordförande som i år
tilldelats BPW Swedens utnämnig till Årets
Yrkeskvinna 2017. Yalla Trappans målsättning är att skapa arbetstillfällen och ökad
ekonomisk självständighet för utlandsfödda kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden.
– I Rosengård behövs mammor som
trivs, mår bra och tjänar egna pengar. Mammor som är starka förebilder för sina barn
Det behövs nya arbetsplatser som inte
bara drivs av vinstintressen, där det finns
plats för delaktighet, engagemang, arbets-

– Konkurrensen ökar från oväntade håll,
kraven och förväntningarna på ledare
ändras när förändringstakten är hög och
osäkerheten stor.
Katy pekade ut flera verktyg, bla Linkedln,
som kan hjälpa till att lyfta det egna ledarskapet.

Christina Merker
Siesjö

gemenskap och demokrati, säger Christina
Merker-Siesjö.
– Vi är som ett mini-FN, vi håller fred.
Vi måste fokusera på det som förenar, inte
på olikheterna. Idag 13 nationaliteter där
alla arbetar tillsammans för en gemensam
sak. Vi lär av varandra och delar varandras
erfarenheter. Det är mångfald i praktiken.
Svenskan är det gemensamma språket. Vi
försöker på alla sätt pusha och motivera
dem att kämpa på, språket är en förutsättning för integration.

Motiveringen för valet
av årets yrkeskvinna:

Christina Merker-Siesjö, har skapat möjlighet
för utlandsfödda kvinnor med bristande
kunskaper i svenska att kunna ta steget ut i
förvärvslivet. Christina har med sin outsinliga
energi skapat en livskraftig och stabil verksamhet, som är präglad av innovationsrikedom och glädje.

BPW – framtidens kvinnliga nätverk
Med utgångpunkt från BPWs vision
anordnade BPW Jönköping årets
höstkonferens med en inspirationseftermiddag. Flera intressanta
föredrag berörde BPWs utpekade
teman: hälsa, karriärutveckling och
ekonomisk självständighet.
Elisabeth Wagner, ordförande för BPW
Sweden, inledde eftermiddagens möte med
en presentation av BPW. Elisabeth tryckte
särskilt på att BPW finns i ett internationellt nätverk och vilka stora möjligheter det
skapar.

Suicid prevention
– en folkhälsofråga

Margit Ferm talade
om vikten av det
mänskliga mötet i
förebyggande syfte.

Margit Ferm pratade kring det viktiga
ämnet suicid prevention. Totalt är det 1500
personer per år som tar sitt liv i Sverige.
Utöver detta är det många personer som
är berörda, tex anhöriga.
– Det innebär att vi har ett stort folkhälsoproblem, konstaterade Margit Ferm
som representerar SPES – Riksförbundet
för suicidprevention och Efterlevande Stöd.
Ser man tillbaka i tiden har självmord varit
straffbart i Sverige till 1864 och det har funnits en rädsla och okunskap kring ämnet.

Det är viktigt att upptäcka om en person
tänker ta sitt liv, därför är det viktigt med
det medmänskliga mötet och samtal och
även att vårdkedjan håller ihop så att inget
hamnar mellan stolarna. Uppföljning efter
ett suicidförsök är oerhört viktigt.

Från golfproffs
till Jönköping
Elin Ohlsson talade under
temat karriärutveckling.

Elin Ohlsson berättade om sin livsresa
och hur tillfälligheterna kan spela roll för
ens karriär och utveckling.
Genom ett Rotary-utbyte som 17-åring,
hamnade Elin i USA. Hon lärde sig att klara
sig själv och ta ansvar. Elin gjorde bra ifrån
sig i golf vilket ledde till collegegolf vid
University of Missouri, sedan till landslagsspel och Europatouren. Detta i sin tur lärde
henne att sköta ett företag, att vara sitt eget
varumärke, skaffa och hantera sponsorer,
hantera ett team av tränare, kostrådgivare
och mentala coacher. Med motgångar kom
också insikten och kunskapen om att skilja
mellan person och prestation. Genom att
via golfen få se mycket av världen och olika
kulturer, fick hon ett bagage av insikter och
en tacksamhet för det hon har.
Lärdomar hon fick har hon sedan flitigt
använt i affärslivet och i det privata livet.
Speciellt när cancern slog till – då bestämde
hon sig för att hon skulle tillhöra den statistiken som överlever och höll fast vid tanken
att endast 5 procent av henne har cancer,
resten är frisk.

Rör på dig i vardagen!

Ny stipendiefond

Ett tjugotal BPW-tjejer i Borås lyssnade
på Anette Lindström och hennes stora
engagemang på temat “rörelser i vardagen”.
Det är viktigt att verkligen känna efter
ibland hur det känns när du går och rör på
dig, inte bara gå på med en agenda i huvudet. Anette pratade också om betydelsen
av att andas (rätt) – Sluta dra in naveln –
släpp ut magen!
Tänk på att det du gör varje dag har
betydelse och är viktigt!

BPWs förbundsstyrelse har beslutat att tre
personer får dela på 10 000 kr avseende
medverkan i BPW Estlands 25-årsjubileum
den 11 november.
Sirje Koop Palmqvist, Siiri Julge Alvemyr
och Karin Persson är de utsedda stipendiaterna. Grattis!

Bra tips från Anette:
– Gå med kortare steg
– Använd alla sinnen när du går.

Pannben
och
passion
När Victoria
Grann Hammarström utför någon
form av fysisk
träning, är glädje
viktigare än prestation. Hon tycker
att det är viktigt
att vi utmanar oss Victoria Grann Hammarström
talade under rubriken Hälsa.
själva på den nivå
vi är utan att jämföra oss med andra.
Victoria vill inspirera andra att träna för
att må bra, ha kul och tänja sina gränser lite.
I 15-årsåldern började Victoria tävla i
gymnastik. Karriären fortsatte vidare inom
friskvård- och träningsområdet. För ett
par år sedan var Victoria sugen på att göra
något helt annat och kom i kontakt med
triathlon. Det gick bra för henne, vilket
gjorde att Victoria ville utmana sig mer
och beslöt att göra en Ironman. Det är en
långdistanstriathlon.
Att träna och ta sig igenom detta blev
ett familjeprojekt med stöd från make, två
barn, föräldrar och vänner. Loppet genomfördes i Kalmar 2016 och en glad men
trött Victoria kunde springa i mål som en
Ironwoman!
Att hitta sitt VARFÖR? Och att våga
sätta mål är något av det viktiga Victoria
vill förmedla. Varför ska du börja röra på
dig? Sova bättre? Orka mer? Bli starkare?
Gå ner i vikt? Bli rörligare? Eller är det ett
sätt att umgås med vänner? Det är bara
du som har svaret. Att hitta ett varför som
känns i magen! HUR du gör, eller vad, spelar
egentligen ingen roll bara det tar dig till ditt
mål, till ditt varför.

Tomatklubbmöte
Det finns ett
Tomatens hus i
Kvistofta utanför
Helsingborg. Till detta bjöd årets yrkeskvinna 2016, Boel Wildmark in Helsingborgsklubben.
Boel odlar många olika sorters tomater,
som säljs i en gårdsbutik i anslutning till
växthusen.
Boel berättade om sin verksamhet och
hur den har utvecklats till dagens koncept.
Den har blivit en stor succé, trots att
verksamheten ligger utanför allfartsvägarna.

Alexandra står på de svagas sida
När Alexandra Pascalidou uppenbarar sig
fyller hennes karisma hela rummet. Hon
säger att hon måste ta det lugnt med
rösten efter en rejäl förkylning för att hon
ska kunna hålla i Ring PI programmet dagen
efter. Men det verkar omöjligt för Alexandra att ligga lågt. Med glöd talar hon om
vad hon, alldeles otippat för en flicka från
Grekland uppväxt med mamma i Rinkeby,
har åstadkommit. Hon har varit frilansande
journalist i 23 år, programledare i radio och
tv, dramatiker. Och i botten är hon statsvetare. Hon har skrivit 6 böcker och 11
antologier.
Hon betonar att hon stått på egna ben,
utan hjälp från familj eller mentorer. Alexandra säger att hon aldrig blir rik eftersom
hon är ständig frilans och ofta ställer upp
gratis för skolor, organisationer mm.
Hon står alltid på de svagas sida och
berättar stolt att vara den enda på 90-talet
som talade med städarna i korridorerna på
SVT.
– Mångfalden är viktig, alla måste mötas
med respekt, förklarar hon.

Desto mer har hon fått fightas på olika
redaktioner för att genomföra sina programförslag.
Efter den stora skandalen då beväpnade
nazister stod utanför Alexandras hem 1998
vilket visade sig vara ett beställningsjobb av
Aftonbladet fick hon jobb på tv-programmet Striptease.
– Det var då jag blev feminist! Killarna
tog de roligaste uppdragen och lämnade
snyftreportagen till tjejerna.
Alexandra menar att kvinnofrågan är
viktigare än på länge. Tonläget har ändrats.
– Vi har levt i ett bra samhälle under
många år, men det har förändrats.
Alexandra drar upp att kvinnodiskrimineringen inte bara förekommer i media
med trakasserier på nätet utan även bland
riksdagsmän.
– Jag har hört dem kalla kvinnor batikhäxor.
Men kvinnosynen är än mer förfärlig
utanför Sverige. Alexandra har rest och
sett hur kvinnor har det under de värsta
tänkbara förhållandena.

– Vi lever i en tuff och turbulent värld där
verkligheten överträffar dikten. Därför är
systerskapet viktigare än någonsin. Vi måste
ta ställning, hålla ihop och hjälpa varandra.
– Hoppet i världen stavas kvinnor.
När de får rätten att utbildas är det de
unga kvinnorna som kommer att rädda
mänskligheten.

Här finns världens äldsta
inomhusgalleria

efter byggmästare O Eriksson från Skara.
På den tiden var det ett av de största, mest
påkostade och imponerande bostadshusen
i Luleå, Huset Ebeneser invigdes 1905-06
och uppfördes av stadens baptistförsamling.
Fritz Olssons Urmakeri & Guldsmedsaffär
bildades 1904.
Luleå stad fick sin nuvarande plats år
1649 då staden flyttades från Gammelstad
eftersom hamnen blivit för grund till följd av
landhöjningen. Staden drabbades av en stor
brand 1887 då nästan hela den befintliga
bebyggelsen brann upp.

Kulturens Hus i Luleå är en populär mötesplats för kulturevenemang. I huset finns också bibliotek, konsthall,
konferenslokaler och restauranger.

BPW Luleå startade hösten med en
stadsvandring. Ordförande Ingrid Backfjärd
guidade runt till ett antal intressanta platser
i innerstan i Luleå.
Ingrid berättade att Shopping är världens
första inomhus galleria och den invigdes
1955. Erikssonska huset fick bygglov 1891,
fyra år efter stadsbranden i Luleå.
Det är känt som det Erikssonska huset

Hur stressad är du?

Anne-Marie Ahlstrand

Hur får jag balans i livet, hur hanterar jag
stress och finns det några ”tekniker” för att
fysiskt hantera balansen i min kropp.
Det var frågor som socionomen, psykoterapeuten mm Anne-Marie Ahlstrand
belyste inför BPW Jönköping.
Man började med att diskutera kring vad
stress innebär för var och en. Stress är betydligt vanligare hos kvinnor än män och ofta
är det personer som har höga krav på sig
själva, är känsliga och bryr sig om sin omgivning. Under kvällen fick deltagarna också
göra ett test som kan ge indikation på ut-

Vi lever i en tuff och turbulent värld. Därför måste vi
kvinnor hålla ihop, menar Alexandra Pascalidou.

mattning och stress inom olika områden.
Tidiga tecken på stress enligt Anne-Marie,
kan vara sömnsvårigheter, trötthet, koncentrationssvårigheter, minnessvårigheter,
konstant tidsbrist, infektionskänslighet
och magproblem, huvudvärk och spända
muskler.
– Det som särskiljer dem som upplever
sig överväldigade av stress och de om inte
gör det är inte närvaron eller frånvaron av
stress utan förmågan att identifiera stress
då den inträffar och hantera den. Kvällen
avslutades med att alla fick testa djupandning.
– Det är oerhört viktigt att stanna upp
och andas rätt, avslutade Anne-Marie.
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