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”Google lige …”
Sådan siger vi alle med jævne mellemrum, det gælder både i erhvervslivet, på hjemmefronten
og blandt venner.
Der bliver ofte spurgt, hvorfor har vi en forening, som VIRKSOMME kvinder, og hvad skal vi
sige for at få flere medlemmer?
Alle kan gå ind på VIRKSOMME kvinder hjemmesiden, det er nemt.
Derudover er der den lille folder, hvor der står meget kort om VIRKSOMME kvinder, der kan
dog tilføjes en del mere – end der står i folderen. Læs her:
•

Foreningen er stiftet den 11. november 1963.

•

Vi er et lokalt og landsdækkende netværk af: Selvstændige kvinder, Iværksætterkvinder og kvinder,
der driver virksomhed med deres partner.

•

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 fysiske møder, webinarer, foredrag og events samler vi kvinder fra alle brancher, der lige
som os har brug for at være sammen med ligesindede kvinder, erfaringsudveksle og brænder for at
styrke kvinders position i erhvervslivet.
Flere muligheder og bedre vilkår i erhvervslivet.

•

Et fuldt aktivt medlemskab giver automatisk medlemskab af SMVdanmark, der blandt andet gennem
vore repræsentanter giver os direkte adgang til indflydelse og dialog med politikere om hverdagens
udfordringer for små og mellemstore virksomheder.
Adgang til SMVdanmarks Rabatportal.

•

Her gør vi vores indflydelse gældende:
SMVdanmark blandt andet i uddannelsesudvalget.
Fællesudvalget – et samarbejde med Landbrug og Fødevarer samt De Samvirkende Købmænd.
HIFdanmark. Et samarbejde med Håndværker- og industriforeninger i hele Danmark.
Kvinderådet.

•

Bliv en del af vort netværk og få mulighed for erfaringsudveksling.
Få indflydelse og medbestemmelse.

•

Bliv løbende holdt ajour med relevante informationer via nyhedsbreve.
Deltag i faglige og sociale arrangementer, både hvor der er lokale netværk og på landsplan.

Vær med til promovering af VIRKSOMME kvinder
Hvornår har du sidst gjort noget for at få flere medlemmer til vores VIRKSOMME kvinder?
Vil du hjælpe med at øge antallet af medlemmer, så sørg altid for at have en VIRKSOMME
kvinder folder på dig.
Tænk på – er du aktivt medlem af VIRKSOMME kvinder, så er du også
automatisk medlem SMVdanmark – to kontingenter til et kontingents pris.
Mere fordelagtigt kan det ikke blive.
Se kontingentpriser her https://virksommekvinder.dk/bliv-medlem-her/

HUSK AT TAGE FOLDERE MED TIL - OG FRA - ÅRSMØDERNE
Er du der, hvor noget sker? Så del folderne ud til andre ☺
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HUSK indberetning af frivillig sygedagpengeforsikring
Selvstændige og medarbejdende ægtefæller med overført indtægt,
som har tegnet den frivillige sygedagpengeforsikring skal huske selv at
påføre udgiften på årsopgørelsen her i marts, således at de får det
ligningsmæssige fradrag for udgiften.
Det er ikke som med bidraget til arbejdsløshedsforsikringen, der
automatisk indberettes og giver fradrag.
Vibeke Broman - VIRKSOMME kvinder - Repræsentant i Fællesudvalget

Lidt fra revisorerne
Aktiesparekonto
BDO-Danmark skriver på deres hjemmeside, at det kræver en lommeregner for at finde ud af
hvor meget der kan indskydes på en aktiesparekonto.
Hvis du er interesseret i at læse mere så klik her:
https://www.bdo.dk/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2022/sa-meget-kan-du-indskyde-padin-aktiesparkonto-1?mkt_tok=NDYyLVlRTi0yOTMAAAGC6FysE3VW2q0RR8dRqsOTRyxrJc5e9ILucXRhca9SN-9XukC8RCnQ6QzGjsOWUTPs8kbfA4K-bAOy4J-jnjK3NQxq4hYZ1i_zgG_Vc

Momslån
Martinsen skriver, at fra den 15. marts 2022 åbnes muligheden for at lave en afdragsordning
på de rentefrie lån, der blev tilbudt i forbindelse med covid-19, og som forfalder 1. april 2022.
Læs om, hvordan du etablereren betalingsordning for dit momslån inden den 15. april 2022:
https://martinsen.dk/faglig-viden/moms-og-afgifter/saadan-etablerer-du-en-betalingsordning-for-ditmomslaan-inden-15-april/

Donation - skat og moms
Danskere - både private og virksomheder - vil gerne hjælpe ukrainerne, og her kan du læse
om de væsentligste skatte- og momsfordele for personer og virksomheder, hvis du ønsker at
donere eller andet.
https://www.beierholm.dk/hjaelp-til-ukraine-skat-og-moms

SMVdanmark
Ruslands invasion af Ukraine
Der er konsekvenser for mange SMV’er på grund af invasionen, og lige nu har SMVdanmark
fokus på: Drift og økonomi – Byggeri – pressemeddelelser.
Det kan du læse mere om her:
https://smvdanmark.dk/smvdanmark-nyheder817mar2022?RecipientId=1763078&RecipientSecret=cffff1c3-a8b1-4208-99eef8742d4f9913&utm_campaign=website&utm_source=sendgrid.com&utm_medium=email

SMVdanmark - Gratis webinarer – flere at vælge imellem
• Om GDPR - Genopfriskning den 23.03.2022 og Teori til praksis den 30.03.2022.
• Svindel anno 2022
• Trusselsbillede - Bankernes kamp mod kriminelle den 21. april 2022.
Læs mere om de tre webinarer på
https://smvdanmark.dk/vi-tilbyder/kurser-m%c3%b8der-uddannelse/gratis-webinarer-tilmeld-dignu?utm_source=email&utm_medium=nyhedsbrev&utm_campaign=rabatnyhedsbrev&utm_term=&utm_content=SMV-rabat_01-02-2022%2006:41:51-_Seminar%20om%20ITsikkerhed%20i%20K%c3%b8benhavn%20//%20Webinarer%20hvor%20det%20passer%20dig%20//%2
0Kast%20dig%20for%20l%c3%b8verne
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Hvordan er du stillet overfor AB Forbruger?
AB forbruger = Almindelig betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugerkunden.
Har du styr på hvordan du er stillet overfor en privatkunde/forbruger hvis:
Du ikke har lavet en kontrakt – dine materialepriser stiger – din faktura ikke bliver betalt!
Hvis du siger NEJ til bare et af disse spørgsmål, har du nu mulighed for at få mere at vide, om
det. Der er kurser i netop dette, hvor du kan blive klogere.
Det er et endags kursus og afholdes torsdag den 7. april samt tirsdag den 26. april.
Vil du deltage, så læs mere her:
https://smvdanmark.dk/seneste-nyt/nyheder/byggeri/bygger-du-forprivatkunder?utm_source=email&utm_medium=nyhedsbrev&utm_campaign=smv_nyhedsbrev&utm_ter
m=&utm_content=nb_medlem_2677

For aktive medlemmer - Skattehotline
Årsregnskabet skal på plads, og så kommer spørgsmålene. Ganske gratis – kan du nu få svar
på dine spørgsmål ved at ringe til SMVdanmark. Læs mere her:
https://smvdanmark.dk/vi-tilbyder/tilbud-rabatter/regnskab-administration/skattehotline

IT-systemer kan blive hacket – hvad gør du?
En del mindre virksomheder – og forbrugere - bliver udsat
for virus- og hackerangreb både på mails, telefoner og
computere.
Her kan du læse om, hvad Tryg kan gøre for dig:
https://trygcyberforsikringviasmv.beregner.net/

To nye medlemsfordele
Den ene er lønsystemet Salary, der er Danmarks
nemmeste lønsystem og gratis op til 3 medarbejdere.
Den anden medlemsfordel er: Inkasso med eller uden abonnement. Du bestemmer!
Er du blevet nysgerrig, så se her:
https://smvdanmark.dk/nyeste-medlemsfordele-og-rabatter-til-dig-som-smvdanmark-medlem49?RecipientId=1719297&RecipientSecret=6982c5eb-c87a-4691-998b5601444dd61e&utm_source=sendgrid.com&utm_medium=email&utm_campaign=website

Udvidet Landsstyregruppemøde
Blev afholdt fredag den 4. marts 2022 på Hotel Hedegaarden i Vejle.
Alle medlemmer var blevet opfordret til at deltage i det Udvidede Landsstyregruppemøde.
Der var nogle, der havde taget imod invitationen og en mindre skare af medlemmer mødtes
for at tale om, hvordan foreningen kommer videre, og hvad vi kan gøre for at få flere
medlemmer og måske endnu engang ændre foreningens struktur.
Det er stadig vigtigt for Landsstyregruppen, at vi alle er med til at løfte opgaven Landsstyregruppen kan ikke gøre det alene!
Landsleder, der vælges på generalforsamling samt udpegede til Landsstyregruppen blev:

Landsleder
Anette Berg
Laursen

Landskasserer
Pia Andersen

IT-web ansvarlig
Susan Baerens

ØST-koordinator
Dorthe Hansen

VEST-koordinator
Birgitte Viereck

Markedsfø. Ansv.
Juliane Marie
Neiiendam
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”Inspirationsdag for EKSTRAORDINÆRE kvinder”
Torsdag d. 19. maj 2022 kl. 14.00-20.00
Stedet bliver det smukke Sophiendal Gods i Veng ved Skanderborg.
Inspirationsdagen er et samarbejde mellem IDA
Selvstændige, ErhvervsKvinder Østjylland og
VIRKSOMME kvinder. Når vi er tre foreninger,
der går sammen om en event, er der større
mulighed for interessante foredragsholdere,
flere deltagere samt flere at sparre med.
Landsstyregruppen glæder sig til denne
inspirerende dag.
Læs hele invitationen her og glem ikke at melde dig til:
2022-05-19_Vk-EK-IDA_Konference_Sophien.pdf

Tirsdag den 13. september 2022 – Landsgeneralforsamling
Sted er endnu ikke besluttet.

På Klubmodul hjemmesiden finder du:
På den åbne del ses Kontakter, Info og nyt samt Events både lokalt og på landsplan:
•
Kalenderen for events her: https://virksommekvinder.klub-modul.dk/cms/Activity.aspx
•
Events-listen her: https://virksommekvinder.klub-modul.dk/cms/EventOverviewList.aspx
På Events-listen kan du også se, hvor der stadig er åbent for tilmelding.
På den lukkede del for medlemmer - med hængelåse – ses efter Log ind:
• Vk Viden: Råd, regler og love.
• Vk Web: De årlige dokumenter, Håndbogen 2016, Skabeloner mv.
• Og tilmelding til Events – samtidig kan man klikke på øjet og se de øvrige deltagere.

VELKOMMEN til nye medlemmer
Indmeldt som Sponsorstøtte-medlem. Kari Svarre, Esthersvej 10b, 2900 Hellerup.
Forårshilsner fra
Birgitte Viereck
VK-Nyhedsbrev-redaktør
birgitte.viereck@gmail.com

Vi behøver ikke gå klædt som mænd,
fordi vi er VIRKSOMME !

Ingen er kommet ud af busken - Kom nu op på dupperne – og meld jer
Eller foreslå den næste
”Månedens VIRKSOMME kvinde profil”
Skriv til mig på: birgitte.viereck@gmail.com
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