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Har VIRKSOMME kvinder en fremtid?
Det var det store spørgsmål, som vi på generalforsamlingen i maj
sagde ja til at ville gøre en indsats for. På den ekstraordinære
generalforsamling i september blev der fremlagt en plan for at skabe
en forandring og ikke mindst få nye medlemmer. Her blev der stemt
ja til at vi skal fortsætte ved at skabe nye rammer og struktur, som
der nu arbejdes på – frem mod næste ordinære generalforsamling,
der finder sted torsdag den 28. maj kl. 14.
Det er endnu ikke besluttet, hvor det afholdes – det kommer senere.
Der bliver i nærmeste fremtid udsendt en beskrivelse af projektet,
der skal medvirke til at reetablere vores dejlige forening.
Styregruppen og konsulent Helene Hartvig Andersen, holdt fredag d.
27.09. et online-møde, hvor projektplanen blev gennemgået og
opgaverne uddelegeret, samt eksterne marketings folk blev valgt til
at styre processen for bla. Facebook og en ”make over” henholdsvis
en forenkling af vores hjemmeside.

SMVdanmark bestyrelsesmøde (Små og Mellemstore Virksomheder i Danmark)
Anette Laursen var inviteret til det udvidede bestyrelsesmøde, som SMVdanmarks bestyrelse
afholdt onsdag den 11. september. På mødet drøftede man SMVdanmarks handlingsplan for
2020, herunder hvilke fokuspunkter, der var vigtige for medlemmerne. Der var bred enighed
om at selvstændiges sociale vilkår skulle være et af punkterne. Noget der i den grad er vigtig
for vores medlemmer. Feks. er der fortsat en skævvridning af arbejdsmarkedet i forhold til
rettigheder, bla. ved efteruddannelse, der er udfordringer omkring sygedagpenge for
selvstændige – men måske også et lov-forslag, hvor vore virksomheder skal betale flere
sygedage til vores ansatte; den nye dagpengereform, der kom sidste år og som kan være
problematisk for nogle af vore medlemmer etc. Derudover vil SMVdanmark også være obs på
at være med i debatten ved bla. digitale løsninger, vilkår for iværksætteri, klimadagsordenen
og roadpricing

HIFdanmark formandsmøde (Håndværker og Industri Foreningerne i Danmark)
I weekenden den 13. til den 15. september deltog Anette Laursen i formandsmøde i
HIFdanmark. Der var flere emner på dagsordenen, bla. blev det drøftet, hvilke fokuspunkter
HIF-udvalget skulle arbejde med i 2020. Der var bred opbakning til at man i udvalget også
skulle arbejde med sociale vilkår i lokalområderne, derudover er man i HIF-udvalget i gang
med at afdække, hvordan samarbejdet på tværs kan styrkes lokalt og på landsplan, for at hver
forening får mere ud af deltagelsen.

Barselsfond for selvstændige – er stadig aktuelt
VIRKSOMME kvinder samarbejder med 11 andre foreninger bla. Frisørerne, journalistforbundet, ASE, teknisk Landsforbund, arkitekterne og fysioterapeuterne om at der nu SKAL
findes en løsning på barsel for selvstændige. Der er skrevet brev til den nye
beskæftigelsesminister, der har resulteret i at alle foreninger i samarbejdet er inviteret til
møde hos ministeren den 8. november, for at være i dialog om udfordringen for de ringe vilkår
for selvstændige, der både gerne vil være mor og selvstændig. Der har været flere interviews
derom samt der kommer en fælles kronik om emnet her sidst i uge 40. Lad os håbe, det denne
gang lykkedes at få noget permanent aftale på dette område.
Følg med i medierne, aviser og på Facebook – Like og Del gerne, så flere ser problemet.

Fremtidige Vk nyhedsbreve
I fremtiden vil jeg forsøge at sende nyhedsbrevet ud omkring den 20. i hver måned med hjælp
fra både formanden og Susan Baerens.
Jeg har tidligere skrevet, at jeg gerne vil have input om det, der sker ude i lokalområderne fra
jer – og det vil være meget fint, hvis jeg modtager materialet senest den 10. hver måned.
Hilsen fra Birgitte Viereck
VK-Nyhedsbrev-redaktør
Email: birgitte.viereck@gmail.com

PS: Tjek hjemmesiden: KALENDER > AGENDA
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