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Vi venter og venter på en åbning
Nye tider er forhåbentlig på vej. Til glæde for nogle af vore medlemmer må mindre
forretninger nu åbne dørene for kunder…. Dog er blandt andet frisørerne ikke under denne
kategori. Vi tænker på jer alle og håber på en snarlig åbning for alle.

Online webinar – er det nye i 2021
Nummer 2 i rækker foregår på tirsdag den 2. marts.
Spændende Online oplæg om Engagement, hvor Clara Halvorsen, Engagementschef hos
Verdens Bedste Nyheder, vil komme ind på disse emner:

•

•
•

Hvordan skaber man engagement og bruger den konstruktive fortælling?
Hvorfor er Verdensmålene vigtige og hvad sker der i Danmark?
Hvordan kan man bruge dem aktivt som virksomhed og som organisation?

Du kan nå at tilmelde dig.
Gå ind på VIRKSOMME kvinder hjemmesiden under EVENT – og meld dig til, hellere i dag end i
morgen. Klik på det lille øje, så kan du se, hvem der har meldt sig til.

I Event-kalenderen kan du altid se, hvad der foregår, så HUSK at følge med i, hvad der sker.
Se på næste side, hvor du kan tilmelde dig BDO foredrag med Mia Wagner på Kvindernes
Kampdag den 8. marts.

Stjæler du?
Sikken et spørgsmål, for selvfølgelig gør du ikke det ... ikke bevidst i hvert fald.
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Når vi i virksomheden, foreningen eller bare privat tager kopier af tekst, billeder eller andet,
skal vi sikre os, at der ikke er copyright på det, vi sender videre.
IT-web koordinator Susan Baerens har oprettet en menu om ophavsret, på VIRKSOMME
kvinder hjemmesiden under Klubmodul.
Du kan læse mere her: https://virksommekvinder.klub-modul.dk/7--ophavsret-foto-og-filer
Der er dog hjemmesider, hvor du kan anvende billeder uden beregning.
Her er 5 eksempler:
• https://unsplash.com/s/photos/free
• https://www.pexels.com/da-dk/
• https://www.flickr.com/photos/tags/photos/
• https://stocksnap.io/
• https://pixabay.com/da/

Firmalogo
Det kan koste dyrt at glemme firmalogoet på tøjet. Landsskatteretten dømte en
hovedanpartshaver til at betale skat af to par bukser …….
Læs om reglerne her: https://skat.dk/skat.aspx?oid=1920480

SMVdanmark
Hver dag er der nye opdateringer på, hvordan vi skal forholde os i forhold til COVID-19 og
andet, feks.:
Domsfældelse: Ulovligt affaldsgebyr skal tilbagebetales
Vk-mail d. 18.02.2011 til de aktive.
SMVdanmark har været på forsiden af Politiken i forbindelse med Højesterets dom, der
fastslår, at København Kommune ulovligt har opkrævet affaldsgebyrer for affald fra en
virksomhed, der kun har produceret en meget lille del erhvervsmæssigt affald.
Hvis du vil være sikker på at følge med, så klik her:
https://smvdanmark.dk/ - og tilmeld dig deres nyhedsbreve.

Kvinderådet og FN's Kvindekomité (CEDAW) – Her kan du læse mere
https://kvinderaadet.dk/
https://menneskeret.dk/nyheder/fns-kvindekomite-kigger-danmark-kortene

BDO - Foredrag online den 8. marts – med Mia Wagner fra Løvens Hule
MANGFOLDIGHEDSLEDELSE I DEN MODERNE ORGANISATION
Sidste tilmeldingsfrist den 7. marts kl. 12.00. Læs mere her:
https://www.bdo.dk/da-dk/events/webinar-mangfoldighedsledelse-i-den-moderneorganisation?SNSubscribed=true&utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm
_medium=email&utm_source=apsis

Også i en corona tid - er det stadig vigtigt, at vi ALLE udbreder budskabet om
VIRKSOMME kvinder, så vi kan blive flere medlemmer og få større indflydelse.
Håbefulde hilsener fra
Birgitte Viereck
VK-Nyhedsbrev-redaktør
birgitte.viereck@gmail.com
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