
 
 

 
 
 

 
Verksamhetsberättelse 2017  
 
BPW Stockholm  
 
 
BPW etablerades redan på 30-talet i USA av Lena Madisen. Sverige och Stockholm 
hakade snabbt på. 1931 startades Affärs- och Yrkeskvinnors klubb i Stockholm och 
1935 bildas Sveriges Yrkeskvinnors Riksförbund, YKR.  
 
Det namnet behölls ända till 2005, då vi bytte namn till Business and Professional 
Women, BPW.  
 
Syfte 
BPW:s syfte är att stödja och lyfta fram kvinnor både i och utanför vårt förbund inom 
våra tre fokusområden:  
 
• Karriärutveckling - att stärka och stödja kvinnors yrkeskarriär  
• Ekonomiska självständighet  
• Hälsa och livskvalitet  
 
BPW Sveriges värdegrund 
• Politiskt och religiöst obundet  

Medlemskapet är öppet för alla kvinnor, såväl yrkeskvinnor som 
studerande.  

• Jämställdhet  
Vi strävar efter jämställdhet inom arbetsliv och samhälle.  

• Värderingar  
Vi visar respekt för varandras olikheter.  

• Teamwork  
Laget före jaget.  

 
 
Årsmötet i BPW Stockholm ägde rum den 14 mars på Hotell Kungs-trädgården, 
Stockholm. Drygt 35 medlemmar och gäster deltog.  
 
Ulrica Franzén omvaldes till ordförande. Till övriga styrelseledamöter valdes:  
Monica Lindsten, Malin Heyman, Marianne Berglund, Katerina Kazak, Lisen 
Andreasson Florman, Annika Möllström (lämnade styrelsen den 27 mars-17)  
Johanna Wretås valdes in som adjungerad på styrelsemötet den 29 maj -17 
 
Vid det konstituerande mötet beslutades att ordförande och kassör tillsammans 
tecknar föreningen, samt att kassören tecknar föreningens konto.  
 
 



 
 

 
Vid samma möte utsågs följande personer som ansvariga för våra projekt och 
program.  
Monica Lindsten, medlemsregister, samt utskick.  
Marianne Berglund, kassör 
Malin Heyman, Facebook, sociala media 
Katerina Kazak. internationell verksamhet samt program   
Ulrica Franzen, webbsidan 
 
Under 2017 har styrelsen haft tio protokollförda styrelsemöten, inklusive det 
konstituerande.  
 
Styrelsen har vid samtliga möten varit beslutsförda. Vid mötena har det alltid funnits 
en dagordning som skickats ut tillsamman med kallelsen innan mötet. Punkterna som 
behandlats är bland annat programverksamheten, föreningens ekonomi samt olika 
löpande projekt som föreningen bedriver.  
 
Program/inriktning  
 
Styrelsen har arbetat efter den verksamhetsplan som togs fram 2016/17 och förädlat 
den för året. Den beskriver vår inriktning och våra mål som vi arbetar efter.  
Föreningens syfte följer BPW Swedens, men vi har lagt till några egna fokusområden 
och projekt som BPW Stockholm vill arbeta med. Dessa är:   
 

• Attityder och värderingar 

• Kvinnors entreprenörskap  

• Mentor – internt bland medlemmar 

Vid val av föredragshållare har vi försökt utgå i huvudsak från våra fokusområden 
och projekt, för att ytterligare fördjupa oss i frågorna.  

Våra talare har blivit informerade om inriktningen och har i sina samtal /föredrag med 
medlemmarna knutit an till dessa teman på ett intressant och engagerande sätt. Alla 
talare har erfarenhet av entreprenörskap och ledarskap och budskapen vi fått tilldelat 
oss har byggt på dessa kompetenta och inspirerande kvinnors kunskaper och 
erfarenheter samt kommunikationens kraft, något som vi bör använda oss mer av.  

 

Kommunikationskanaler 
I december 2017 lanserade BPW Sweden en ny webbsida, som är mer 
användarvänlig och informativ. Den har ”egna” klubbsidor som vi använder för lite 
mer allmän information om BPW Stockholm.  

Facebook används för löpande information och kommunikation med våra 
medlemmar. Våra event läggs alltid ut där.  

Malin Heyman är ansvarig för sociala medier och Facebook i synnerhet.   

 

Internationell verksamhet 
Ett av våra fokusområden har varit att utveckla den internationella verksamheten. 
Katerina Kazak arbetar för att få tillstånd ett möte med klubbar utanför Sverige.  

I maj fick BPW Stockholm besök av 16 kvinnor från BPW Zern, Schweiz. Vår 
kontaktperson, Barbara Zender, är medlem i Zern-klubben, samt fru till schweiziska 



 
 

ambassadören i Sverige. Vi hade ett fantastiskt trevligt event med efterföljande 
middag.  

Några dagar senare var hela klubben inbjudna till schweiziska ambassaden på en 
liten cocktail. Vi var fem kvinnor från BPW Stockholm som deltog.  

 

 After Work, nätverksmöten  
 
Vi har haft åtta nätverksträffar, eller After Works (AW), under året. Vi har träffats 
första tisdagen i månaden, under våren på Hotell Kungsträdgården, och sedan 
sommaren på Odd Fellow.   
 
Närvaron har varit god, mellan 25–30 medlemmar och gäster vid varje tillfälle.  
Under året har vi gästats av mycket kompetenta, intressanta och inspirerande 
kvinnor 
 

• Gul Heper, februari. Digital utveckling.  
• Anna Lindbäck, mars, Ett hållbart samhälle  
• Eva Bernhardtson, april, Om att kommunicera med invandrare  
• Besök av BPW Zern, + Monica Renstig, maj  
• Katy Caroan, juni Möjligheter för ledaren i den digitala tidsåldern  
• Alexandra Pascalido, sept, Vad finns bortom mammas gata?  
• Adrienne Riddez, okt, Amen, men vad kallade du mig till?  
• Leyla Avzel, dec, Att vara mindful, balanserad företagsledare.  

  
 
Medlemsrekrytering 
Vi har även detta år aktivt fokuserat på olika rekryteringsinsatser. Glädjande nog är 
det många som kommer på våra nätverksmöten, och ofta många gäster. En del blir 
medlemmar efter en tid, andra fortsätter som gäster.  
Vårt mål att vara 60 stycken vid årets slut, har vi dock inte nått. Vi nådde 40.  

Men vi har fått många nya medlemmar under året, vilket vi är glada för.  

 
Förbundskongressen 
 
BPW Malmö stod som värd för förbundskongressen 21-23 april. En mycket lyckad 
och givande kongress. All heder till Malmö 
Ordförande Ulrica Franzén deltog, likaså vår styrelseledamot Monica Lindsten 
Rooslien.   
 
Ordförande- och höstkonferens  
 
På ordförandekonferensen i Jönköping den 15–17 september deltog Ulrica Franzén, 
ordförande BPW Stockholm och vice förbundsordförande BPW Sweden, samt 
Monica Lindsten Rooslien, ledamot i förbundsstyrelsen.  
 
 
Epilog  
 
Det har varit ett inspirerande och spännande år. Våra möten har präglats av glädje, 
diskussion, professionalitet och mycket nätverkande. Våra föredragshållare har hållit 
en mycket hög klass och många gånger även uttryckt den positiva energi och 



 
 

atmosfär som finns bland oss  
Styrelsen känner en glädje och inspiration från medlemmarna och vi har tagit emot 
många positiva kommentarer.  
 
Det finns ett stort engagemang i styrelsen för att skapa trevliga och givande 
nätverksmöten.  
 
Styrelsen för BPW Stockholm vill tacka alla medlemmar och gäster för detta år. Och 
vi hoppas att få se alla igen under kommande år.  
 
 
Stockholm 2018-02-26 
 
 
Ulrica Franzén 
Ordförande 
BPW Stockholm  
 
 
 
 


