Verksamhetsberättelse 2019
BPW Stockholm
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. Det namnet behölls till 2005 då klubbarna på uppmaning av BPW
International bytte namn till dagens Business and Professional Women, BPW
Stockholm.”
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 11 mars på Radisson Strand Hotel,
Stockholm. Drygt 15 medlemmar och gäster deltog.
Johanna Wretås valdes till ordförande. Till övriga styrelseledamöter valdes:
Katerina Kazak, Pheabe Thulin, Andrea Hemming, Ulla Hermanson, Charlotta
Dahlqvist, Anna Lindbäck.
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.
Pheabe Thelin, Kassör
Johanna Wretås, sociala media
Charlotta Dahlkvist, Sociala medler och programansvarig
Katerina Kazak. internationell verksamhet
Yvonne Westermark, programansvarig
Anna Lindbäck - Medlemsansvarig
Andrea Hemming BPW young
Ulla Hermansson – Klubbmästare
Under våren var Charlotta Dahlkvist tyvärr tvungen att avsluta sitt uppdrag i BPW
Stockholms styrelse och Aida Conde valdes in som adjungerad styrelseledamot med
ansvar för Sociala medier.
Under 2019 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 2019. 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 vår inriktning 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.
Under året har en plan tagits fram för att genomföra ett mentorsprogram under
hösten 2020. Ansvarig för detta är Andrea Hemming.
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 skapat en LinkedIn där alla event och intressanta artiklar läggs ut.
Arbete med att ta fram en Instagram pågår. Aida är ansvarig för detta arbete.
Efter våra event lägger vi ut lite information och gärna bild på Facebook och
LinkedIn. Denna delas sen av andra i nätverket. På så sätt skapar vi synlighet och
förhoppningsvis lockar fler till BPW och våra events.

Internationell verksamhet
Ett av våra egna fokusområden har varit att utveckla den internationella
verksamheten. Ett par förfrågningar har kommit från andra verksamheter om
eventinbjudningar men tyvärr har inget medfört några resultat. Arbete med
internationell verksamhet fortsätter.
After Work, nätverksmöten
Vi har haft 6 nätverksträffar under året, fem After Works (AW) som vi kallar dem, och
ett frukostevent. Vi har träffats olika dagar för att försöka få fler att kunna närvara och
inte ha en bestämt dag.
Närvaron har varierat mellan 15-20 medlemmar och gäster vid varje tillfälle.
Under året har vi gästats av mycket kompetenta, intressanta och inspirerande
kvinnor
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Årsmöte, mars
BPW Förbundskongress i Stockholm, april
Fredrika Schartau, civilekonom och rekryteringskonsult, Signpost, vad
rör sig i huvudet på en rekryteringskonsult? Maj
Alexandra Strömberg, tillväxt och förändringsledare, Ownershift, Hur
mycket av Sverige äger kvinnor? September
Cristina Söderberg, förändringsledning, hur kan man använda
förändringsmetodik privat och I arbete? Oktober
Marianne Lindahl, Hand in Hand, bekämpa fattigdom med
entreprenörskap, november,
Camilla Fehrm, Designer och egenföretagare, Vad betyder kläder för
dig? Hur uppfattas man om man klär sig på ett visst sätt? Januari
Maud von Heijne, Generalsekreterare, Folk och försvar, Sveriges
säkerhets, hela folkets angelägenhet, mars.

Medlemsrekrytering
Vi har arbetat med olika rekryteringsinsatser, allt för att få in fler medlemmar.
Glädjande nog har vi varit runt 15-20 personer vid varje nätverksmöte, trots vikande
antal medlemmar.
En del blir medlemmar efter en tid, andra fortsätter som gäster.
Vårt mål att kunna behålla de 35 vi har men helst att öka till 40 medlemmar, men vi
ser fortfarande vikande antal.
Under senhösten fick vi in flera nya medlemmar, vilket vi är mycket glada för.

Förbundskongressen
BPW Stockholm stod som värd för förbundskongressen den 12-13 april 2019. På
grund av mycket arbete med att få ihop ett schema ersatte kongressen den
månadens AW. Kongressen var väldigt lyckad med många närvarande både från
styrelsen och klubben.
Ordförande- och höstkonferens
På ordförandekonferensen i Stockholm 13-14 september deltog Johanna Wretås,
ordförande BPW Stockholm samt Andrea Hemming som Styrelserepresentant.
Fokus låg på att diskutera hur vi får BPW att växa.
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. BPW’s historia är inte klar än, vi har mer att ge.
Både styrelsemedlemmar, klubbmedlemmar och föredragshållare har alla haft ett
stort engagemang och det gläder mig att träffa er alla varje gång. Med detta sagt vill
jag och styrelsen tacka er alla för ett bra år och nu ser vi fram emot ett nytt
decennium tillsammans.
Stockholm 2020-02-09

Johanna Wretås
Ordförande
BPW Stockholm

