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INBJUDAN FÖRBUNDSKONGRESS

Stockholm 12-13 april 2019

Plats: Ework, Mäster Samuelsgatan 60, Stockholm (närheten av Åhlens city)

Låt dig inspireras.
Välkommen till en dag med inspirerande föreläsningar om aktuella och
intressanta ämnen, till både nytta och nöje. Vi kommer att täcka in
alla våra tre fokusområden under dagen;
Karriärutveckling, Hälsa och Ekonomisk självständighet.
Konferensen ger dig erfarenhetsutbyte,
kompetensutveckling, inspiration och nätverkande.
Kom och ha en trevlig dag bland dina BPW vänner.
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BPW – FRAMTIDENS KVINNLIGA NÄTVERK
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Kristina Willgård, vd AddLife AB
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Våra föredragshållare
Lena Gustafsson,
grundare och vd för
Good Relations och
Styrelsebalans

Lena är medgrundare till Styrelsebalans vars syfte är att
öka balansen mellan kvinnor och män i ledningar och
styrelser. Hon driver även affärsnätverket Good Relations. Hennes drivkraft bygger på kunskap, nyfikenhet,
innovation och viljan att jobba cross over, alltid med vetenskaplig grund.
Lena är författare till boken ”Bortom glastaket”. ”Det behövs fler kvinnliga förebilder och jag blev glatt överraskad av att vi fick så snabb respons när vi frågade kvinnor
om de ville vara med i boken. Det var precis som om det
redan fanns färdiga historier som ville komma ut. Det
var dags att berätta!”
Nu har hon skrivit ännu en bok ”Har männen någon
framtid?” Lena har nyfiket frågat 13 män om deras syn på
mannens framtid. Finns det män som inte hänger med i
den nya omvärldens krav? Och hur se det egentligen ut
för de unga pojkarna, är de på väg att halka efter i skolresultat och utbildningsnivå?

Kristina Willgård,
vd AddLife AB

Kristina är koncernchef på AddLife, som arbetar med
laboratorie- och medicinteknik med ambition att driva
Life Sciencemarknaden framåt. Hon är en av 28 kvinnliga koncernchefer i svenska börsbolag. AddLife börsnoterades 2016 genom en avknoppning och sedan dess har
bolaget haft en stark tillväxt. Efter många år som ekonomichef i olika verksamheter tog Kristina steget till börsvd.
Kristina är ekonom och har bl a varit CFO i Addtech, ekonomichef i Ericsson, CFO Netwise, CFO Acando, Revisor
Arthur Andersen och Styrelseledamot i Serneke.
Andra uppdrag: Styrelseledamot i Nordic Waterproofing
Antalet kvinnliga vd:ar i svenska börsbolag har ökat senaste året, med hela 65 procent.

Mia Öhrn,

Hjärta, hjärna,
hjältinna.

Alexandra
von Schwerin,

Årets Yrkeskvinna

Alexandra von Schwerin är slottsfrun som tagit en tydlig
plats i samhällsdebatten och lyfter fram starka kvinnliga
förebilder som funnits med i generationer.
När man talade om Skarhults slott var det bara männen
som nämndes och därför blev den skrivna historien en
historia enbart om män. Alexandra ställde sig då frågan
var den andra delen av befolkningen fanns. När hon frågade historikerna svarade de att det är ingen som brukar
fråga efter kvinnorna.
Detta provocerade Alexandra och hon började gräva i det
material som fanns på slottets vindsarkiv. Och bit för bit
framträdde en oväntad bild, en fascinerad historia om
kvinnor.
- Att vara slottsfru är en dold kvinnomakt,
säger Alexandra.

-Det skönas utrymme i en snabbföränderlig värld. Automatisering, robotics, big data. Decentraliserat ledarskap,
agila organisationer, gig-ekonomi. Graden av komplexitet vi verkar i behöver ett annat ledarskap än det som
fungerat i gamla paradigm. Det mänskliga och självledarskapet blir viktigare ju mer digital världen blir.
Men var ifrån leder vi när vi ska leda oss själva? Fortsätter vi att ta mest hänsyn till omvärldens förväntningar?
Eller kan vi leda inifrån från, ett för oss själva, sannare
ställe? Vilken energi vi kan få i vardagen om lusten och
det sköna får mer utrymme, både i arbete och fritid? Kan
vi designa våra liv och miljöer så att livskraften får mer
utrymme?
Mia Öhrns motto är ”More pleasure, less pressure!”. Hon
tar hjälp av både hjärnforskning, design och österländsk
visdom när hon kommer till oss föra att inspirera oss att
vara i kontakt med hjältinnan i oss. Hon utlovar även en
hel del övningar (!).
Mia Öhrn är fd diplomat, driver idag sitt egna bolag,
www.boldbabeleadership.com. Hon är ledarskapskonsult, coach på Handelshögskolan i Stockholm och i näringslivet. Att inreda hennes älskade Villa Rosgården
från 1800-talet har eskalerat hennes designintresse och
numer har hon uppdrag för att matcha företags vision
med deras inredning.

Program
Fredag den 12 april
16.00

Hallwylska Palatset, Hamngatan 4.
(OBS förhandsanmälan till ulrica.franzen@lecomfra.se)

17.00

Förbundsstyrelsen håller styrelsemöte

19.00

Gemensam middag Restaurang Grodan,
Grev Turegatan 16

Lördag den 13 april

Plats: Ework, Mäster Samuelsgatan 60, Stockholm
(närheten av Åhlens city)

08.15

VÄLKOMMEN
Ulrica Franzén, BPW Stockholm
Elisabeth Wagner, BPW Sweden

08.45

KOMMUNIKATION INOM BPW

09.00

VEM BLIR ÅRETS YRKESKVINNA BWP SWEDEN 2019
Röstning

09.30

FIKA

09.50

BORTOM GLASTAKET OCH HAR MÄNNEN NÅGON FRAMTID?
Lena Gustafsson, grundare och författare till böckerna
berättar varför hon fick iden till dessa två böcker.

11.00

ÅRSMÖTE

12.00

LUNCH

12.50

SLOTTSFRUN PÅ SKARHULTS SLOTT,
Alexandra von Schwerin, Årets Yrkeskvinna 2018,

13.45

FIKA MED LITE ÖVERRASKNING

14.00

TA CHANSEN NÄR DEN KOMMER!
Kristina Willgård är vd på AddLife,
och tog chansen till att bli börs-vd när den kom.

14.55

BENSTRÄCKARE

15.00

HJÄRTA, HJÄRNA , HJÄLTINNA
-Det skönas utrymme i en snabbföränderlig värld, Mia Öhrn

16.00-16.15

SUMMERING OCH AVSLUTNING

