VIRKSOMME kvinder er et landsdækkende netværk for:
•
•
•

Selvstændige kvinder
Iværksætter kvinder
Kvinder, der driver virksomhed med deres partner.

Det Lokale netværk - er stedet hvor vi erfaringsudveksler om de udfordringer, der kan være
som selvstændig, når man driver en virksomhed. Feks. administrativt bøvl, lovgivning,
håndtering af offentlige regler mm. Netværket har ca. 8-10 arrangementer om året. Det kan
være foredrag, virksomhedsbesøg, kulturelle oplevelser, temamøder. I Netværket indgår et
tværgående samarbejde med andre netværk i landsdelen og på landsplan. På et årsmøde
aftaler det lokale netværk fælles målsætninger og rammer for netværksgruppen for det
kommende år, samt ønsker til hvad landsforeningen skal arbejde med.
Det Landsdækkende netværk - I VIRKSOMME kvinder gør vi meget mere end at netværke.
Vi er en erhvervspolitisk organisation, som arbejder for at forbedre vilkårene for kvinder i det
danske erhvervsliv. Gennem møder, foredrag og events samler vi kvinder fra alle brancher,
der støtter op og brænder for at styrke kvinders position i erhvervslivet.
Netværket udsender årligt 10 nyhedsmails samt orienterer løbende om evt. lovgivning eller
andet, der har betydning for vores hverdag, som selvstændig eller vores virksomheder.

VIRKSOMME kvinder er medlem af SMVdanmark,
der blandt andet gennem vores repræsentanter giver
os direkte adgang til indflydelse og dialog med
politikere om hverdagens udfordringer for små og
mellemstore virksomheder. Hos SMVdanmark har vi
også mulighed for at få eks. juridisk vejledning, hjælp
til eksport eller lån til udvidelse af virksomheden.
Adgang til SMVdanmarks Rabatportal – med store
besparelser eks. på forsikringer, benzin, telefon etc.

VIRKSOMME kvinder er med i:
•
•
•
•

Fællesudvalget - Et samarbejde med Landbrug og Fødevarer, De Samvirkende
Købmænd og VIRKSOMME kvinder
HIFdanmark - Et samarbejde med Håndværker og industriforeninger i hele Danmark
Uddannelsesudvalget i SMVdanmark.
Kvinderådet.

Vi samarbejde med bla. Pension for Selvstændige, hvor du kan få gode pensionsvilkår

Hvorfor være en del af VIRKSOMME kvinder?
•
•
•
•

Du får mulighed for erfaringsudveksling med
andre selvstændige kvinder
Du bliver løbende holdt ajour med relevante
informationer via nyhedsbreve og hjemmeside.
Du kan deltage i faglige og sociale
arrangementer, lokalt og på landsplan.
Du kan få indflydelse og medbestemmelse.

Det vil glæde os at byde dig velkommen som medlem
Landsformand Anette Laursen – anette@virksommekvinder.dk

VIRKSOMME kvinder – flere muligheder og bedre vilkår i erhvervslivet
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