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Så er det tid for nyhedsbrev nr. 10 og jeg har modtaget indlæg
fra hhv. Vibeke Broman og Anette Laursen
Information fra Vibeke Broman om møde i Fællesudvalget den 5. november 2019
(Landbrug og Fødevarer – De Samvirkende Købmænd - SMVdanmark og VIRKSOMME kvinder).
VIRKSOMME kvinder v/Hanne Lund, Vejle ledede mødet, og der blev drøftet forskellig
lovgivning i forhold til, at vi har fået ny regering.
Der var enighed om, at der skulle følges op på emner, såsom:
Fleksjob og bortfald af mindstesatsen ved arbejdsløshedsdagpenge over for
beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard.
Sygedagpengeforsikringer og ønsket om at kunne betragte udgiften hertil som en
driftsudgift sendes til skatteminister Morten Bødskov.
Hanne Lund fremsender brevene på vegne af udvalget til ministrene.
Barselsfond
Landsformand Anette Laursen deltog sammen med flere andre organisationer i et møde hos
beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard den 8. november vedr. barsel og de selvstændige.
Det var SMVdanmark, der havde fået samlet en gruppe, der mødte op hos ministeren og
fremlagde deres synspunkter.
SMVdanmark v/Alexander Nepper redegjorde på Fællesudvalgets møde for forarbejdet med at
samle flere organisationer om dette emne.

Nyt fra Vk-landsformand Anette Laursen
Siden sidste nyhedsbrev, har jeg deltaget i flere spændende møder og aktiviteter. Møder der
efter min mening har betydning for vores synlighed og samarbejde med SMVdanmark og
HIFdanmark samt bl.a også Kvinderådet og de lokale håndværkerforeninger som indgår i
HIFdanmark.
Den 24. oktober afholdt SMVdanmark det årlige formandsmøde på Christiansborg og
dagens emne var SMV’rnes rolle i
erhvervspolitikken. Erhvervsminister Simon
Kollerup startede med at fortælle, hvordan han ser,
at der kan blive større fokus på SMV’ernes behov,
barrierer og udfordringer i regeringens
erhvervspolitik. Derefter var det direktøren for
Fonden for entreprenørskab Christian Vintergaard,
der fortalte om fondens arbejde for at udbrede en
sund iværksætterkultur. Der var også en
paneldebat med erhvervs ordførerne fra
Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti. En
spændende dag med fokus på bedre vilkår for
SMV’er – og gode input til politikerne omkring de
udfordringer de giver os.
Den 8. november var en stor dag for selvstændige. Her var VIRKSOMME kvinder sammen
med 10 andre interesseorganisationer og foreninger bl.a. SMVdanmark, Kvinderådet,
Frisørerne, Journalistforbundet, ASE og Fysioterapeuterne inviteret til Beskæftigelsesminister
Peter Hummelgård, hvor vi fremførte vore argumentationer, for at selvstændige bliver en del
af en barselsfond, ministeren var imødekommende og lydhør, så vi gik opløftede derfra efter et
½ times møde og et fællesbillede. I mandags da finansloven blev færdig forhandlet, kom det
gode resultat så. Der kommer en barselsfond for selvstændige, og hvordan det skal ske, skal
aftales mellem arbejdsgivernes parter. Så TILLYKKE til os og til alle kvinder, der er
selvstændige og samtidig gerne vil være mor.
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Den 27. november var der møde i HIFdanmark. Her var det drøftelse af fokusområder for
udvalget i 2020 samt fremtidig mødestruktur, der var på dagsordenen. Fokuspunkterne for det
kommende år er bl.a. ejer- og generationsskifte, tal håndværksfagene op, bæredygtig byggeri
og grøn omstilling. Et konstruktivt møde, hvor jeg talte med flere af Håndværkerforeningerne
om et øget samarbejde omkring arrangementer i lokalområderne.
Arbejdet med Fremtidens VIRKSOMME kvinder er i fuld gang. Og jeg syntes vores nye
hjemmeside: www.virksommekvinder.dk er blevet super flot. Det er fremover vigtig, at
hjemmesiden bliver opdateret jævnligt med nyheder. Alle medlemmer opfordres til at komme
med indslag – artikler eller andet, der kan være til glæde for os alle. Dette gælder også for
opslag på vores Facebook profil, der også her er blevet fornyet. For at gøre os så bemærket
som muligt, må I meget gerne Like og især Dele, så vi kommer ud til så mange som muligt.
Susan Baerens modtager også meget gerne indslag og forslag på: info@virksommekvinder.dk
Næste skridt bliver at få trykt en ny visitkortfolder og få dem formidlet ud til bl.a.
erhvervshuse og andre netværk. Udsendelsen vil ske i januar måned. Oplys og skriv gerne
gode ideer til steder de skal sendes ud – jo flere – jo bedre – til: info@virksommekvinder.dk .
Alle lokalformænd vil modtage folderne (der nemt kan ligge i medlemmernes håndtaske til
uddeling), så vores nye image og budskab kan blive spredt ud i hele Danmark.
Vedtægterne arbejder Vibeke Broman og Lone Laursen på, så de bliver tilpasset vores nye
organisering. Arbejdet fortsætter ufortrødent med at gøre VIRKSOMME kvinder klar til en ny
fremtid.
Der sker meget …..
Alle i Landsledelsen og i udvalgene arbejder hårdt for alle medlemmer, både med
igangværende aktiviteter og en ny fremtid. År 2020 bliver helt sikkert et spændende år for
VIRKSOMME kvinder.
Vi kan som medlemmer gøre nytte ved at være med til at udbrede
kendskabet til VIRKSOMME kvinder – vi må alle have JA-hatten på.

Med JA-hatten på hovedet - vil jeg ønske jer alle
en glædelig jul og et lykkebringende nytår.
Hilsen fra
Birgitte Viereck
VK-Nyhedsbrev-redaktør
Email: birgitte.viereck@gmail.com

Info fra Landskasserer og it-ansvarlig
Alle medlemmer burde nu være tilmeldt den korrekte medlemstype. Landsforeningen opstarter
- efter div. forsinkelser - opkrævning af kontingent via Klubmodul for kalenderåret 2020.
Det starter med en adviseringsmail d. 20.12.2019, så tjek jeres mail ☺ Vh Pia A. & Susan B.

Netværksforeningen søger et slogan – send dit forslag til: info@virksommekvinder.dk
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