
 

 

 

 
 
 

Verksamhetsberättelse 2021/2022 
 
 

BPW Stockholm  
BPW Stockholm är ett nätverk för kvinnor i näringslivet, anställda såsom företagare. 
Nätverket ger möjligheter att få kontakt med nya personer, lära sig nytt och finna 
inspiration via våra digitala och fysiska event, konferenser och utbildningar. Vi 
arrangerar event med inbjudna föredragshållare som debatterar och föreläser. Vår 
ambition är att vara en grupp för kvinnor som stöttar kvinnor i näringslivet. 
 
Business and Professional Women – BPW – bildades 1919 i USA av Dr Lena 
Madesin Philips. Organisationen spred sig till Europa och 1930 i Genève bildades 
den internationella organisationen IFBPW. Stockholm hakade snabbt på och 1931 
bildades Affärs- och Yrkeskvinnors Klubb. När det svenska förbundet bildades 1935 
blev namnet Yrkeskvinnors Riksförbund och bestod av Yrkeskvinnors Klubbar i hela 
Sverige. 2005 beslöt klubbarna, på uppmaning av BPW International, att byta namn 
till dagens Business and Professional Women, BPW Stockholm. 
 
 
Syfte 

BPW Stockholms uppgift är att skapa opinion kring kvinnors situation i yrkes- och 
samhällslivet, speciellt ur ett genusperspektiv. Klubben verkar för att kvinnor bättre 
utnyttjar sina erfarenheter och kunskaper inom yrket, för att möjliggöra jämbördiga 
förhållanden mellan kvinnor och män inom arbetslivet och samhällslivet i övrigt. 
 
BPW Swedens 3 fokusområden är: 

 Ekonomisk självständighet 

 Yrkeskarriär 

 Hälsa och livskvalitet 

 

Utöver detta har BPW Stockholm satt upp som ytterligare fokusområden: 
1. Attityder och värderingar 

2. Kvinnors företagande 

3. Internationellt samarbete 

4. Mentorskap 
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Vår 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 21 mars 2021 digitalt, Stockholm. Drygt 15 
medlemmar och gäster deltog. Anna Lindbäck valdes till ordförande. Till övriga 
styrelseledamöter valdes: Pheabe Thulin, Ulla Hermansson, Yvonne Westermark, 
Andrea Hemming, Cristina Söderberg och Julia Lilja. 
 
Vid det konstituerande mötet beslutades att ordförande och kassör tecknar 
föreningen, var för sig.  
 
Vid samma möte utsågs följande personer som ansvariga för våra projekt och 
program.  
 

 Pheabe Thulin, Kassör 

 Cristina Söderberg, Vice ordförande 

 Andrea Hemming, Sekreterare 

 Julia Lilja, Nätverksansvarig 

 Ulla Hermansson, Klubbmästare 

 Yvonne Westermark, Programansvarig 
 
Under hösten var Yvonne Westermark tyvärr tvungen att avsluta sitt uppdrag i BPW 
Stockholms styrelse.  
 
Under 2021 har styrelsen haft sex protokollförda styrelsemöten, inklusive det 
konstituerande. Styrelsen har vid samtliga möten varit beslutförda. 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 2021. Den beskriver 
vår inriktning och våra mål som vi arbetar efter. Föreningens syfte är att skapa 
opinion kring kvinnors situation i yrkes- och samhällslivet, speciellt ur ett 
genusperspektiv. Ambitionen är att vara en klubb för kvinnor som stöttar kvinnor. 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 
vår inriktning och har i sina samtal/föredrag med medlemmarna knutit an till dessa 
teman på ett intressant och engagerande sätt.  
 
Styrelsen har även arrangerat föreningens första digitala matprogram och anordnat 
en julkalender med goda julrecept. Under 2021 har styrelsen också avslutat  och 
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utvärderat den första omgången av mentorskapsprogrammet Invested. Både adepter 
och mentorer uttryckte att de fått ett starkt positivt utbyte av mentorskapet. Styrelsen 
har ansökt till - och fått godkänt av - BPW Sweden för två projektbidrag till klubben 
inför 2022. Invested mentorskapsprogram lyftes upp som ett lyckat exempel på 
rekrytering och klubbaktivitet på BPW Swedens årskongress och har fått utökat stöd 
till 2022 för att anordna en nationell omgång av Invested som de andra lokala 
klubbarna kan delta i. Det andra projektet är en ny medlemsförmån, där alla 
medlemmar i BPW Stockholm kan utnyttja 1h gratis coaching per år av experter inom 
föreningens fokusområden, ekonomisk självständighet, hälsa och karriär.  
 
 

Kommunikationskanaler 

Facebook används för löpande information och kommunikation med våra 
medlemmar. Våra event läggs alltid ut där, men mailas även ut till alla medlemmar 
samt kvinnor som finns i vårt nätverk. Under året har vi även uppdaterat och skapat 
eventen på LinkedIn för att nå fler yrkesverksamma och företagande kvinnor i 
Stockholm, som är aktiva på Linkedin. På så sätt skapar vi synlighet och 
förhoppningsvis lockar fler till BPW och våra events.  
 
 

Samarbetspartners 

Föreningen har även en ny företagssamarbetspartner, Impact Hub Stockholm, där vi 
till kraftigt rabatterat pris får hyra deras fina eventlokaler på Jakobsbergsgatan 22. 
Inför varje träff har vi även sett till att talarens logotyp och information om deras 
verksamhet marknadsförts, för att visa på kraften i vårt affärsnätverk. 
 
Vi har även inlett ett samarbete med coacher till vårt medlemserbjudande. 
 
 

Nätverksmöten  
Vi har haft 7 nätverksträffar under året. Fyra After Works (AW) som vi kallar dem, en 
förbundskongress och ett matprogram. Vi har träffats olika dagar för att försöka få fler 
att kunna närvara och inte haft en bestämd dag.   
 
Närvaron har varierat mellan 15-35  medlemmar och gäster vid varje tillfälle.  
Under året har vi gästats av mycket kompetenta, intressanta och inspirerande 
kvinnor 
 

 Årsmöte, mars  

 

 Jennie Janderö från Mindler, om mental hälsa och hur du minskar din 
stressnivå, april 

 

 Ida Hedberg, Money Mindset coach som talade om relationen till pengar och 

hur du börjar investera mera, maj 

 

 BPW Förbundskongress i Luleå, oktober 
 

 Ivana von Proschwitz, AI Sweden, entreprenör och talade om hur du ska 

våga ta klivet att starta företag, december 

 

 Ulla Hermansson, Clive Christian Scandinavia, föreningens första 
matlagningsprogram med goda julrecept, december 
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 Cristina Söderberg, en workshop om självledarskap för att kickstarta 2022, 
januari 

 
 
Medlemsrekrytering 
Vi har arbetat med olika rekryteringsinsatser. Nya medlemmar har under 2022 
erbjudits en bok av Cristina Söderberg som gåva och rabatt på deltagande på 
eventet har givits till de som går med som medlemmar. Glädjande nog har vi varit 
runt 15-35 personer vid varje digitalt nätverksmöte. Vi har testat att starta upp fysiska 
träffar igen men de fortsatta och varierande restriktionerna innebar att det blev en 
försiktig start med ett fåtal deltagare. De som deltagit på fysiska träffarna har dock i 
hög andel blivit nya medlemmar, något vi ser som ett positivt tecken på att fortsätta 
arrangera fysiska träffar.  
 

 
Förbundskongressen 
BPW Luleå var värdar för förbundskongressen i år. Kongressen gästades av 
jämställdhetsansvariga på LKAB och kommunpolitiker från Luleå kommun. 
Representanter från LKAB berättade om hur de arbetar för att främja en jämställd 
arbetsplats och jämnare könsfördelning i alla led inom företaget. Vi fick även en 
inblick i en tuff verklighet och det starka motstånd som kvinnliga politiker i flera 
kommuner bemöts med, uttallat och outtalat. BPW Luleå anordnade även en guidad 
tur runt Luleå med buss där vi bland annat fick smaka på kaffeost och lokala bär. 
 

 
Ordförandekonferens  

På ordförandekonferensen i Luleå deltog Anna Lindbäck, ordförande för BPW 
Stockholm. Fokus låg på hur BPW Sweden ytterligare kan stötta de lokala klubbarna 
att växa. Det föreslogs även att BPW Sweden för att höja sin profil nationellt och 
lokalt ska välja en särskild fråga att driva på, som medlemmar kan skriva artiklar om 
och arrangera diskussionspaneler för att påverka kvinnors situation inom ett ämne i 
positiv riktning. 
 

 
Epilog  
BPW är ett fantastiskt nätverk. Om man vill och engagerar sig, så finns så mycket att 
hämta – och ge. Båda är lika viktiga.  Varje gång man berättar om BPW får man 
positiva kommentarer och många vill veta mer. Vi har en sådan spännande historia 
men även så mycket att se fram emot i framtiden. Men BPW’s historia är inte klar än, 
vi har mer att ge. Med detta sagt vill jag och styrelsen tacka er alla för det här året.  
 
 
Stockholm 2022-03-13 
 
 
 
Anna Lindbäck Andrea Hemming Julia Lilja Ulla Hermansson 
Ordförande 
BPW Stockholm  
 
 
 
Cristina Söderberg Phebe Thulin 
Vice ordförande Kassör 

Doc ID:  c8aa6982e9ac7e3d15fed077a10c27dfc601de2a


