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Det stopper ikke – før vi får en vaccine!
Det er hårdt for de fleste erhvervsdrivende, så jeg vil gerne stadig høre fra jer, om der er
nogen af jer VIRKSOMME kvinder, der I jeres firmaer har haft udfordringer?

Første Lands-styregruppemøde
Den 28. september 2020 afholdt vi det første Lands-styregruppemøde online.
Deltagerne var:
Landsformand Anette Berg Laursen

Landskasserer Pia Andersen

Kommunikationsansvarlig Rikke Pallvi
IT-ansvarlig Susan Baerens

Koordinator – Øst Dorthe Hansen
Koordinator – Vest Birgitte Viereck
Anette havde udsendt en liste over emner, vi skal arbejde med:
• Markedsføring
• Facebook
• Instagram
• Hjemmeside – Nyheder og Events
• Kommunikation og samarbejde mellem de lokale netværk og koordinationsgruppen
• Nyhedsbrev
• Samarbejde med SMVdanmark og HIF
• Medlemshvervning øvrigt
• Arrangementer – Landsplan
Det er jeres forening, så vi vil gerne høre fra jer, hvis I har gode ideer til, hvad vi sammen kan
gøre for at få foreningen til at vokse.
Rikke er allerede i gang – læs mere her under

Instagram og LinkedIn
Foreningen har en instagram og en LinkedIn profil, hvor vi deler nyheder for og om
VIRKSOMME kvinder. Gå ind på instagram og følg os, så vi kan få spredt det gode budskab og
få nogle flere til at melde sig ind.
Vi har brug for så meget promovering som overhovedet muligt, og hvis vi alle gør lidt - bliver
det til meget, og det vil være til glæde for os alle.
Glæder mig til at se Jer på både Instagram

og LinkedIn

Rikke Pallvi, kommunikationsansvarlig
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Kvinderådet
I september afholdt Kvinderådet
generalforsamling og har fået nye medlemmer
i Kvinderådets ledelse.

Styrelsen ledes af:
Forkvinde er stadig Nanna Højlund, FOA.
Næstforkvinde Line Gessø Storm Hansen, Dansk Sygeplejeråd vil fremover side i samme
position sammen med nyvalgte Næstforkvinde Camillia Gregersen, Formand for Dansk
Magisterforening.
Camilla Gregersen, der er nyvalgt Næstforkvinde mener, at ligestilling i højere grad skal op på
den politiske dagsorden, at det har stået i stampe alt for længe. At både ligestilling og sexisme
bliver taget mere alvorligt nu end tidligere, er godt.
Siddende styrelsesmedlemmer
Inge Henningsen, Foreningen for Kønsforskning i Danmark
Karin Jønsson, Jordemoderforeningen
Lisa Holmfjord, Dansk Kvindesamfund
Shideh Pour Zahed, Zonta
Signe Bøgelund Vahlun, LOKK
Ulla Moth-Lund Christensen, HK Danmark
Yildiz Akdogan, Socialdemokratiet
Nyvalgte styrelsesmedlemmer
Clara Halvorsen, Radikal Venstre.
Mette Marie Yde, Danner
Mona Savran, Kvindelige Lægers Forening
Juliane Marie Neiiendam. VIRKSOMME kvinder
Karen-Lisbet Jacobsen, Soroptimister International Danmark
Lone Randi Faber, IDA
Tre nye medlemsorganisationer blev optaget på generalforsamlingen:
Danske Handicaporganisationer (DH)
Nyt Europa
Foreningen Feministisk Forandring.
Læs mere på: https://kvinderaadet.dk

SMVdanmark – Klimaudvalgsmøde
Rikke Pallvi deltog den 23. september 2020 i Klimaudvalgsmødet online:
Vi var 10 deltagere, og vi kom med helt forskellige baggrunde.
Mia Amalie Holstein fra SMV var ordstyrer.
Dagens emne var CO2 afgifterne, og der var flere indlæg som fx.:
Hvilken fremtid venter der SMV’erne som underleverandører til offentlige og private
virksomheder, der forlanger ”grønne” underleverandører?
CO2-afgifter - Hvad er dét, og hvorfor er det godt for SMV’erne?
Efter indlæggene var der debat om emnet. SMV vil efterfølgende lave et politik-papir, som skal
godkendes af SMV's bestyrelse.
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HIFdanmark – en stærk og indflydelsesrig medspiller
HIF- Håndværker og Industri foreninger, og dem er er 53 af i hele Danmark.
Også her er målet at skabe de bedste rammer for små og mellemstore virksomheder, både på
lokalt plan og på lands plan.
Også her er VIRKSOMME kvinder repræsenteret… du kan læse mere på:
https://smvdanmark.dk/hifdanmark

Ændringer i praksis for generationsskifte
Den 28. februar 2021 er skæringsdatoen for de nye
ændringer, som har stor betydning for fremtidige
generationsskifter.
A/B-modellen har tidligere været en meget anvendt
genrationsskiftemodel, herunder især i forhold til
overdragelse til et familiemedlem eller ved overdragelse til
en eller flere medarbejdere.
Du kan læse mere om, hvad A- og B-aktie-modellen går ud
på og hvilke regler, der er gældende fra den 28. februar
2021.
Læs mere på:

https://martinsen.dk/faglig-viden/raadgivning/det-er-blevet-endnu-svaerere-at-anvende-a-b-modellenved-generationsskifte/
Manglende betaling fra kunder
Mange firmaer er for tiden hårdt presset og har problemer med at
betale for ydelser, køb af varer eller andet. Har du kunder, der ikke
betaler til tiden, så er der også regler for, hvornår og hvordan du kan
kræve betaling.
Læs mere på:
https://www.ase.dk/faa-svar/haandtering-af-debitorer/hvad-goer-jeghvis-mine-kunder-ikke-betaler/

Månedens VIRKSOMME kvinde profil
Vil du være den næste VIRKSOMME kvinde profil?
Hold dig ikke tilbage, vi er i sammen båd og vil gerne høre om netop dig, og
virksomheden du arbejder i enten som ejer, medarbejdende kvinde eller andet.

HUSK
Det er vigtigt at Netværksgrupperne (lokalafdelingerne) og/ eller medlemmerne skriver, hvis
der er nyheder, vi alle kan få glæde af at kende til via Nyhedsbrevet.
Birgitte Viereck
VK-Nyhedsbrev-redaktør
E-mail: birgitte.viereck@gmail.com
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