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BPW KONGRESS
Inbjudan till 
BPW Swedens Förbundskongress 
och Helsingborg 17-18 april 2020 

Apelöga

Om jämställdhet, hållbarhet, ledarskap,
mod, förtroende och framtiden 



MALIN HEDLUND-PLATERYD
har många kreativa strängar på sin lyra.
Hon målar porträtt, inreder, gör skulp-
turer och murala målningar, undervisar 
10-åringar i konst och designar exklusiva 
unika måttbeställda klänningar i det 
egna designmärket E.MallaS. 
   ”Från hand till hjärta” skapar hon 
unika plagg som bärs av många kända 
kvinnor, skådespelare, artister, men 
också av kvinnor som drabbats av 
bröstcancer. Genom E.MallaS Hope 
Project har Malin skänkt 32 unika
klänningar där all vinst går till 
cancerforskning. www.emallas.com

EVA VATI
Framtiden är jämlik så det gäller att våga leda 
i den riktningen. Som ung drömde Eva om att 
arbeta för FN, en dröm som blev verklighet. Idag 
ägnar hon sig åt att utbilda och certifiera individer 
och företag till att integrera de globala hållbar-
hetsmålen (Sustainable Development Goals – 
SDG) i företagens affärsstrateg, genom sitt företag 
VATI of Sweden. Eva kommer att ge oss perspektiv 
på de affärsmöjligheter som finns inom ramen för 
FN:s hållbarhetsmål och varför man som entre-
prenör, företagsledare och investerare ska jobba 
med målen. www.vatiofsweden.com

 

KRISTINA JARRING-LILJA
Ett reellt förtroendekapital är inte något mjukt 
och fluffigt utan hårt och mätbart. Det behöver 
byggas och förvaltas varje dag för att öka i värde. 
De företag som inte agerar förtroendefullt ser en 
värdeminskning och kunder som flyr. Ansvaret 
för förtroendekapitalet ligger hos styrelse och 
VD. Kristina har många års erfarenhet från detalj-
handel med en gedigen erfarenhet kring vad som 
bygger förtroende, internt och externt. 
www.jarring.se

ANNIKA PERSSON OCH  CAROLINE NILSSON 
H22 – A Smarter City är en långsiktig investering i 
framtidens välfärdslösningar och i hållbar stadsut-
veckling. Tillsammans med ledande företag, akademi, 
organisationer, föreningar och invånare initieras, testas 
och implementeras nya lösningar för en smartare stad. 
www.h22.se 

 

FÖRELÄSAREFÖRELÄSARE

KRISTINA WINDSETH 
menar att världen ropar efter ett mer 
medvetet ledarskap. Hon är organisa-
tionskonsult och har bl a lanserat och 
driver det forskningsbaserade ledar-
skapsprogrammet Conscious Leader 
för kvinnliga ledare. Kristina menar att 
det vi behöver förändra är vårt mindset. 
Första steget är att bli medveten om 
vilka dolda övertygelser som styr vårt 
beteende och därmed begränsar oss 
i vårt ledarskap. Först då kan vi skapa 
verkligt varaktig förändring. 
www.peopledevelopment.se
 



FREDAG 17 APRIL • Hertzka Villan, Vikingsgatan 2
18.45  Samling i hotellreceptionen The Vault, Stortorget 20,
  för gemensam promenad till Hertzka villan

19.00  VÄLKOMSTMINGEL klädsel – något som du känner dig vacker i

20.00  MIDDAG & ”PILLOW TALK”  – SAMTAL SOM BERÖR
  Malin Hedlund-Plateryd, kreativ designer och grundare av E.MallaS.
  intervjuas av Kristina Windseth, ledarskaps- och organisationskonsult,
  People Development

LÖRDAG 18 APRIL • Kulturhotellet, Södergatan 15
08.30  BUSINESS AND PROFESSIONAL WOMEN – MER BARA ETT NÄTVERK
  – om hur gemensamma krafter gör skillnad lokalt, nationellt
   och worldwide, Ulrica Franzén, förbundsordförande BPW Sweden
  och Åsa Krug vice förbundsordförande

09.10  H22 – HELSINGBORGS VISION OM FRAMTIDENS STAD, HÅLLBARHET, 
  människor och möten Annika Persson och Caroline Nilsson, H22

09.40  FIKA

10.00  VÅGA DRÖMMA, VÅGA LEDA  
  Eva Vati, vd och grundare av VATI of Sweden AB

10.30  FÖRTROENDEKAPITAL I PRAKTIKEN Kristina Jarring-Lilja,
  professionell styrelseledamot och förtroendekapitalist

11.00  ÅRETS YRKESKVINNA VÄLJS 

11.30     KREATIV GRAFFITILUNCH 

12.30  BPW SWEDENS ÅRSMÖTE endast för medlemmar

13.30  TANKAR OCH INSPIRATION INFÖR NYA DECENNIET 2020
  Ulrica Franzén, förbundsordförande BPW Sweden
  och Åsa Krug vice förbundsordförande

14.00  FIKA

14.15  WORKSHOP – BPW Young – hur når vi de yngre yrkeskvinnorna?
 
15.30   SUMMERING OCH AVSLUTNING

Reservation för eventuella ändringar i programmet. 

PROGRAMPROGRAM



NOMINERA TILL ÅRETS YRKESKVINNA 2020

Vem tycker du är en värdig vinnare för utmärkelsen 
BPW SWEDENS Årets Yrkeskvinna 2020? 
Skicka ditt förslag med motivering 
till undertecknad på ulrica.franzen@lecomfra.se
senast 12 april. Se kriterierna nedan.

Hjärtligt välkomna till Förbundskongressen 17-18 april 2020 
i Helsingborg!

BPW Sweden
Förbundsstyrelsen genom

Ulrica Franzén
Förbundsordförande
ulrica.franzen@lecomfra.se

1. Har gjort en insats av väsentlig betydelse.
2. Har påverkat utvecklingen inom sitt område.
3. Har inte politik/facklig verksamhet som yrke.
4. Är utåtriktad samhällsorienterad och aktiv.
5. Är en förebild och föredöme för andra kvinnor.
6. Är i yrkesaktiv ålder.

KRITERIER

ÅRETS 
YRKESKVINNA



ANMÄLAN
FYLL I OCH SKICKA 
senast 13 mars till ulrica.franzen@lecomfra.se

NAMN......................................................................................................................................................

FAKTURERINGSADRESS.........................................................................................................................

MAILADRESS...........................................................................................................................................

KLUBB......................................................................................................................................................

MOBILNUMMER.....................................................................................................................................

ANLÄNDER DAG OCH TIDPUNKT.........................................................................................................

KONGRESSAVGIFT 600 KR/PERSON – GÄLLER UPP TILL 5 PERSONER/KLUBB
I priset ingår middag fredag kväll, föreläsare, fm- och em fika samt lunch på lördag, resa 
och en övernattning i dubbelrum inklusive frukost. För deltagare från norra Sverige gäller 
två övernattningar. Priset är subventionerat av BPW Sweden. Kongressavgiften faktureras, 
viktigt att du fyller i formuläret. Anmälan är bindande.

q DELTAR I KONERENSEN 600 KR ENLIGT ÖVERENSKOMMELSE MED MIN KLUBBSTYRELSE
q DELTAR MIDDAG 17 APRIL, buffé exkl dryck
q DELTAR KONFERENS LÖRDAG 18 APRIL
q Enkelrum inkl frukost, mellanskillnaden bekostas av var och en (180 kr)
q Dubbelrum inkl frukost.  Önskar dela rum med..........................................................................
q 1 ÖVERNATTNING  q 2 ÖVERNATTNINGAR  (2 gäller för resenärer från norra Sverige)

q Ingår i BPW Swedens styrelse alternativt valberedning

HOTELL: Vi har förbokat rum på Hotell Vault, Stortorget 20, maila senast 13 mars till 
reception@thevaulthotel.se – ange BpW. Bidrag på 800 kr/person (max fem personer/klubb) 
lämnas mot kvitto som skickas till vår kassör pheabe.thulin@gmail.com med uppgift om 
konto för utbetalning. Tillägg för enkelrum 180 kr/person och natt. 

RESA: Välj det färdmedel som passar dig bäst. Dina kostnader skickar du till samma mail 
som hotellkvittot. Bidrag på 1000 kr per person (max fem personer/klubb). 
Tänk på att boka tidigt för att hålla resekostnaderna nere, tänk även på miljön.

PRIS FÖR YTTERLIGARE DELTAGARE (utöver de fem från varje klubb)
q DELTAR MIDDAG 17 APRIL, 2-rätters middag, exkl dryck  395 kr
q DELTAR KONFERENS LÖRDAG 18 APRIL, HELDAG       375 kr
q DELTAR KONFERENS LÖRDAG 18 APRIL, HALVDAG INKL LUNCH    175 kr

q Enkelrum inkl frukost, (980 kr)  

q Dubbelrum inkl frukost (800 kr) 

Önskar dela rum med.........................................................................................................................

q 1 ÖVERNATTNING  q 2 ÖVERNATTNINGAR  
  

SÄRSKILDA ALLERGIER/önskemål gällande maten .........................................................

...................................................................................................................................................


