
Välkommen till WomEngages aktiviteter i Almedalen!
 
Plats: Tage Cervins gata 5, Visby

 
Söndag 30 juni
 
18:00: Mingel i The Labyrinth-trädgården – WomEngage Future
WomEngage bjuder in till mingel för kvinnliga framtidsnamn inom näringsliv och politik. Kvinnor i början på
sina karriärer som vill nätverka med andra kvinnor, utbyta erfarenheter och inleda årets Almedalsvecka
tillsammans. Välkommen från 18.00, stanna för att se politikertalet från The Labyrinths fina terrass och
stanna gärna efteråt för att fortsätta mingla och diskutera framtidsfrågor för kvinnors företagande. Värd för
minglet är Kia Motors.
 
 

Måndag 1 juli
 
10.45 – 11.30: WomEngage seminarium – Inga ursäkter, så når du toppen
Det är en fortsatt långsam ökning av andelen företag med kvinnor i styrelser och i ledande positioner i
företag. Varför går utvecklingen så långsamt? Hur kan vi bryta mönster och vad är planen framåt för att få
fler kvinnor i beslutsfattande roller och på styrelseposter? Diskussion om jämställdhetsfrågan med aktörer
från både näringsliv och politik, där vi tillsammans lägger planen framåt – utan ursäkter. Medverkar gör
bland andra Helena Lindahl (C), Sanna Arnfjorden Wadström (Sinf), Ewa Andersen (Sparbankerna) och Anna
Lundmark Lundbergh (Almi).
  
11:30 – 13:00: WomEngage lunchmingel – Världens största matchmakingmingel med kvinnliga
styrelseproffs
Kvinnliga styrelsekandidater och valberedningsrepresentanter nätverkar och hittar nya kontakter i syfte att
få fler kvinnor på styrelseposter. Stina Billinger (S) inleder lunchen. Executive Partners Scandinavia tar emot
och vägleder kandidater till styrelser och ledande befattningar. Medverkar gör också ett flertal kvinnliga
styrelseproffs, bl a från Styrelseakademien som kan tipsa om vägen fram till styrelsebordet.
 
13:00 – 13:45: WomEngage seminarium – Så växer kvinnors företag
Hur har kvinnor både inom traditionella branscher och "nya" branscher lyckats starta företag och fått
verksamheten att växa och bli lönsam? Vilka skillnader finns inom sfären för start ups när kvinnor respektive
män ansöker om riskkapital? Och hur kan vi få fler kvinnor att våga tänka större? Diskussion om
jämställdhetsfrågan utifrån ett start up- och riskkapitalperspektiv, med erfarna entreprenörer och
representanter från rikskapitalbolag i panelen. Medverkar gör bland andra Tarja zu dem Berge (Almi Invest),
Sofie Lindblom (techentreprenör), Martina Klingvall (Telness) och Åsa Uhlin (Veckans Affärer).
 
14:15 – 15:00: Styrelseakademien seminarium – Så kommer du igång med ett professionellt
styrelsearbete
Vilka fördelar finns med ett professionellt styrelsearbete? Vilka möjligheter har mindre bolag att hitta extern
kompetens? Är arvodering en självklarhet? Vilken kunskap och erfarenhet ger en extern styrelseledamot?
Vilket ansvar vilar på styrelsen? Och hur bör man strukturera allt detta för maximal utveckling och tillväxt?
Medverkar gör bland andra Charlotte Gustavsson och Gunvor Engström (Styrelseakademien) samt Anders
Ekdahl (The Labyrinth Public Affairs).


