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Nationell kvinnokonferens i Vaxholm
Nu tar KLIVET ett steg framåt
Den 15 november organiserar KLIVET i Vaxholm nationella konferensen ”Nu
kliver vi framåt” för kvinnliga ledare och företagare. Temat för konferensen är
affärsutveckling och lönsamhet. Ledande profiler från näringsliv och samhälle
deltar som talare och workshopledare.
- Vi räknar med minst 120 deltagare från hela landet, säger projektledare Charlotte
Hellgren.
Under de senaste två åren har KLIVET (kvinnligt ledarskap i Vaxholm) engagerat ett
femtiotal av de totalt cirka 400 kvinnliga lokala företagarna som finns i kommunen. I
möten och miniseminarier har företagare, chefer och ledare träffats för att hitta
affärsmöjligheter och samtidigt utbilda och inspirera varandra. Det är i samma anda som
KLIVET nu tagit steget att organisera ett större evenemang för kvinnor på ledande
positioner över hela landet. KLIVET drivs helt ideellt med visst stöd från Vaxholms stad.
- Vi har ett fantastiskt engagemang från medlemmarna i KLIVET som nu satsar mycket
av sin dyrbara tid på att genomföra konferensen. Som tur är får vi även stöd av
Vaxholms stad, Länsstyrelsen och Svenskt Näringsliv för att ro projektet i hamn, annars
hade vi inte klarat budgeten. Vi erbjuder dessutom sponsorer att marknadsföra sig med
utställning eller produkterbjudanden i samband med eventet, säger Charlotte Hellgren.
Trots den snäva budgeten kan konferensen bjuda på flera tongivande namn som talare
och workshopledare under dagen. Mernosh Saatchi medlem i framtidskomissionen och
grundare och VD för kommunikationsbyrån Humblestorm, näringslivsminister Annie
Lööf, föreläsaren och författaren Eva-Britt Hult, landshövding Chris Heister och
konsulten och företagsledaren Kinga Lundblad är bara några av namnen på talarlistan.
Dessutom utlovas paneldebatt där deltagarna har möjlighet att debattera och ställa
frågor om affärsutveckling och företagande direkt till representanter från näringsliv och
samhälle.
- Tanken är att leverera ett program som inte bara ger inspiration utan också praktiska
verktyg och konkreta råd. Kunskap som deltagarna kan applicera direkt i sina
verksamheter när de återvänder till vardagen, säger Charlotte Hellgren
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Om Nu kliver vi framåt
”Nu kliver vi framåt” är en nationell konferens på Vaxholms Kastell torsdagen den 15
november 2012. Konferensen riktar sig till kvinnliga företagare och ledare.
Dagen kommer att bestå av föreläsningar, workshops, debatter samt möjligheter att
knyta kontakter med andra företagare och ledare. Konferencierer är hälsoprofeten,
företagaren och fritidspolitikern Anna Hansson och kommunstyrelsens vice ordförande i
Vaxholm, Mailis Dahlberg.
Under dagen serveras förmiddags- och eftermiddagskaffe, lunch och som avslutning, en
trerätters middag på Vaxholms Kastell.
Tid: Torsdag 15 november 2012, kl. 8.45–21.30
Plats: Vaxholms Kastell, Gemensam båt från hotellhörnan i Vaxholm.
Pris: 1 495 kr exklusive moms. I priset ingår alla programpunkter, trerätters middag
samt transport mellan Vaxholm och Vaxholms Kastell

Om KLIVET
KLIVET, Kvinnligt ledarskap i Vaxholm, är ett ideellt nätverk av kvinnliga företagare och
ledare i Vaxholm. Syftet med verksamheten är att skapa ett attraktivt företagsklimat för
kvinnor i Vaxholm och att engagera kvinnor till ett livskraftigt och hållbart företagande.
Det gör vi genom att inspirera, samverka, stötta, glädjas och utbyta kunskap.
För mer information kontakta:
projektledare Charlotte Hellgren
charlotte.hellgren@nativa.se, 0736-71 72 42 eller besök
http://nukliverviframat2012.blogspot.se/
På hemsidan ges löpande information om eventet!

