
 
 

Innkalling til ordinært årsmøte 13.april 2016 kl. 17:30 
 

BPW FOLLO 
 
 

Sted:  Rosenholm Campus,  (IBM-bygget ved Rosenholm stasjon) 
 
  
 
 

Dagsorden: 
 

 
1. Registrering av stemmeberettigede medlemmer og fullmakter. 
2. Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokollen 
3. Godkjenning av innkalling og saksliste. 
4. Årsberetning og regnskap. Se vedlegg. 
5. Godkjenning av budsjett. Se vedlegg 
6. Styrets forslag til handlingsplan 2016. Se vedlegg 
7. Valg. Se vedlegg.  

 
 
 
Kontingent må være innbetalt for å ha stemmerett. Dersom du ikke kan møte, 
kan du gi en annen fullmakt til å stemme for deg.  
 
OBS! For å kunne være beslutningsdyktige må 1/3 av medlemmene være til stede 
eller representert ved fullmakt. Vennligst sørg for fullmakt hvis mulighet, 
dersom du ikke kan stille. 
 
Etter det ordinære årsmøtet vil det bli mingling og sosialt samvær. Velkommen 
til nye og gamle medlemmer! 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
For BPW FOLLO 
 
 
Victoria Schiøtz 
President 
  



 
 
 



ÅRSRAPPORT	FOR	BPW	FOLLO-	FOR	KALENDERÅRET	2015	
	

Generelt	

Året	2015	ble	et	spennende,	utviklende	og	utrolig	ak8vt	år	for	BPW	Follo.	Vi	har	fortsaB	haB	
månedlige	morgen-	og	kveldsmedlemsmøter.	 	

Vi	har	nå	et	teB	samarbeidet	med	Kvinnovasjon	ØsIold	og	Gründer	Girls.	I	felleskap	jobber	vi	med	
gjennomføring	av	både	Vekst-program	i	4	deler	og	et	1	årig	Mentor-program	i	2015.	Mye	
møtevirksomhet	er	lagt	8l	grunne	her	for	videre	framdriP,	prosjekter	og	arrangementer	i	2016.		

	

Styret	har	beståB	av:	

Victoria	Schiøtz,	President		
Laila	SøPing	O’Rourke,	Vice	President	
Marit	Jøregrud,	styremedlem	(ny	eBer	årsmøte	i	2015)	
Monica	Merete	Jensen,	styremedlem	(ny	eBer	årsmøte	i	2015)	

Ca8nka	J.	Jørgenrud,	styremedlem	(ny	eBer	årsmøte	i	2015	)	

	

KonKngent	

Kon8ngenten	ble	besluBet	8l	1500,-	fra	og	med	året	2015.		

	

	

AkKviteter	

Styremøter:	

Det	ble	avholdt	10	styremøter	og		flere	fortløpende	arbeidsmøter	i	2015.	

		

Månedlige	Medlemsmøter:	

Det	ble	avholdt	totalt	9	Medlemsmøter	+		9	Business-møter	i	2015	i	peisestuen	på	Kolben		

Morgenen	:	Business-møter	har	haB	fokus	på	hvordan	fremme	vekst	for	hverandres	bedriP,	å	lære	
hvordan	kort	presentere	siB	eget	firma		og	å	bli	nærmere	kjent	med	sin	“kolleger”	i	NeBverket	BPW	
Follo.	Flere	bedriPer	har	i	løpet	av	2015	holdt	inspirerende	og	lærerike	10-20	min	foredrag	om	sine	
bedriPer.	

Kvelden	:	Medlemsmøter	har	haB	en	fast	agenda	med	minst	2	foredragsholdere		på	20-30	min.	
Samt	gjerne	et	tema	for	workshop	i	grupper,	og	8d	8l	mingling	for	medlemene.	Foredragsholderne	



har	for	det	meste	værte	interne	bedriPer,	medlemmer	av	BPW	-	men	vi	har	også	hentet	inn	
eksterne	bedriPer	med	aktuelle	og	ønskelige		temaer	.Det	er	også	lagt	opp	8l	passe	med	pauser	og	
8d	8l	mingling	og	leBere	bespisning	og	drikke	som	blir	servert	ved	alle	våre	møter.		

Alle	foredragsholdere	og	innhold	8l	møtene	,	blir	presentert	på	våre	sider	på	Facebook.	
Facebooksidene	har	i	2015	vært	ak8vt	brukt	både	8l	informasjon	om	alle	våre	møter	og	våre	
mange		ak8viteter	og	konferanser	vi	har	i	gjennom	hele	året.	Her	legges	også	mye	bilder	og	
informasjon	ut	i	eBerkant	av	alle	ak8viteter.	På		våre	hjemmesider	finnes	også	mye	informasjon,	
samt	ak8vitetskalender,	men	vi	ser	at	facebook	blir	brukt	i	størregrad		nå	en	året	før.	

	

	

Andre	akKviteter:	

23.mars:			Equal	Pay	Day	ble	i	2015	holdt	med	stand	på	Ski	Storsenter	og	Kolbotn	Torg.	

Her	var	flere	av	spisestedene	med	å	hjalp	oss	og	markere	dagen	:	Lik	lønn	for	likt	arbeid,	ved	å	8lby	
alle	sine	kvinnlige	gjester	rabaB	8lsvarende	lønnsgapet	mellom	kvinner	og	menn		beregnet	ut	fra	
året	før.	I	2015	var	lønnsgapet	på	21,9	%.	Det	ble	en	floB	dag		med	forhåndsannonser	i	aviser	og	
sosiale	medier,	samt	med	stander	og	styrets	medlemmer	plassert	på	begge	steder.	Mange	av	
Sentrenes	kvinnelige	kunder	fikk	seg	en	god	matbit	og	drikke,	og	var	strålende	førnøyde.	

	

7-9	Mai:		Presidents	MeeKng	in	Brussels			President	Victoria	Shiøtz	deltok	på	Presidents’	mee8ng	i	
Brüssel.	Presidents’	mee8ng	er	BPW	Europas	årsmøte.	Der	tas	det	opp	aktuelle	saker	8l	diskusjon	
og	avstemming,	årsrapporter	og	regnskap	fremlegges,	og	det	foretas	valg	på	styret	og	andre	vitale	
posisjoner.	I	År	fikk	også	Norge	ved	Victoria	Schiøtz	blant	28	andre	europeiske	land,	muligheten	8l	å	
holde	et		30	min	foredrag	om	Norsk	familie-	og	likes8llings-	poli8kk	gjennom		40	år	-	8l	stor	
begeistring	fra		de	andre	Europeiske	BPW	medlems-landene	

	

9-11	Juni	:			Beøk	fra	Estland		Igjen	var	vi	så	helding	å	få	besøk	fra	“Våre	Søster”	i	BPW	fra	Estland.	
Sølvi	May	Lie	var	hovedarrangør,	og	hadde	sammen	med	Laila	og	Anna	saB	opp	et	et	fantas8sk	
program	for	våre	gjester	(	og	medlemmer	i	BPW	fra	Norge	),	som	var	her	i	3	dager.	Alt	fra	heldags	
workshop,	middager	,	treff,	Sightseeing	turer	og	besøk	både	i		Oslo	og	omegn	var	omhyggelig	og	
detaljert	saB	sammen	8l	stor	beundring	fra	våre	Estlands-gjester.		Fantas8ske	dager	som	ble	
avsluBet	med	BPW	sommerfest	hos	Laila.	

	

11.	Juni	:			Sommerfest	hos	Laila	SøZing	O`Rourke.	Igjen	s8lte	Laila	siB	hus	og	fantatsiske	veranda	
8l	disposisjon.	Alle	bidro	med	mat	8l	stort	Tapas-bord	og	god	drikke.		Vi	hadde	også	invitert	våre	
venner	fra	Estland	som	var	på	besøk	8l	denne	kvelden.	Det	ble	en	fantas8sk	kveld	med	godt	humør,	
fest	leker	og	gode	samtaler	utover	kvelden.	 	

	



1.	september	:	Næringskonferansen		“	Sammen	for	Vekst”,	ble	arrangert	GRATIS	for	deltagere,	
for	2.	året	på	rad,	og	hadde	i	år	med	mange	kjente	regionale	og	nasjonale	poli8kere,	samt	
representanter	for	Næringsrådene	i	Follo,	8l	hePig	og	livlig	debaB	og	gode	spørsmål	fra	salen.	Flere	
Dyk8ge	og	meget	interessante	foredragsholdere	var	også	på	agendaen	denne	dagen.	Alt	godt	
markedsført	gjennom	ar8kler	i	aviser	og	godt	spredd	på	sosiale	medier.	Musikkals	innslag	fra	
Musical	“Pirat	Queen”,	trekking	av	gra8s	billeBer	8l	Musical	m.m,		og	og	nydelig	fingermat	og	div.	
drikke	fra	ISS	Catering	på	Rosenholm	Campus,	hvor	næringskonferansen	for	2015	ble	holdt,	fikk	alle	
deltagere	også.		Meget	fornøyde	deltager	kom	bort	og	takket	for	både	innholdsrik	og	
underholdende	konferanse.	

	

13.oktober:	FBI	Konferansen	–	den	årlige	konferanse	holdt	i		Gründer	Uka	i	Oslo,	hvor	alle	de	
Kvinnelige	NeBverkene	rundt	Oslo,	inkudert	BPW	FOLLO,	også	er	med	og	bidar	sammen	med	
Styringsgruppen	i	FBI-Gruppen	som	har	regien,	både	med	innlegg		på	scenen	og	Standplass	under	
hele	dagen	med	brosjyre	og	deler	ut	mye	skriPlig	og	muntlig	informasjon	om	BPW.		Dagen	var	
utrolig	på	alle	mulige	måter,	og	virkelig	over	fyllt	med	innhold	fra	alle	verdens	hjørner	,	vinklinger	
og	retninger.	Her	kunne	virkelig	alle	finne	mye	som	virkelig	traff	dem.	Foredragsholder,	stander,	god	
mat,og	mulighet	8l	mange	nye	bekjentskap.	

	

3.november:			KVINNER	SOM	VÅGER	-	Konferansen	,i	2015	med	navnet	Drøm	-	Handling	-	Vekst.	
For	7	året	på	rad	arrangers	“kvinner	Som	Våger”	konferansen	...denne	gangen	i	Follo,	i	floBe	lokaler	
på	Rosenholm	Campus.	Arrangørene	deBe	året	var	BPW	Follo,	Grunder	Girls		og	Kvinnovasjon	i	
ØsIoll	og	Follo	.Dagen	var	spekket	med	herlige	fordragsholdere,	debaBer	på	scenen,	spørsmål	fra	
salen,	utdeling	av	goodie	bags	med	“verktøy”	8l	grundere,	aktuelle	workshop	hePer	8l	
småbedriPer	og	entreprenører,	fantas8sk	dekket	lunsj	bord	8l	alle	med	nydelig	dandert	2	reBers	
lunsj	m	drikke,	egen	peisstue	8l	mingling	og	gjennomført	hel-pyntet	lokale	og	inngangspar8.	Hele	
dagen	på	alle	plan	fra	a-	å		fulgte	en	rød	tråd….og	den	8dligere	lederen	for	Næringshagen	ØsIold	
som	som	hadde	regi	for	Kvinner	som	våger	i	de	første	6	årene,	ga	uhemmet	ros	og	sa	det	var	den	
beste	og	mest	innholdsrike,	gjennomførte	i	alle	ledd	-		Kvinner	Som	Våger	konferanse	han	hadde	
seB.	Vi	fikk	også	fantas8sk	floBe	8lbakemeldinger	fra	mange	deltagere.	

	

8.desember:			Julebord	-	I	2015	ble	julebordet	holdt	på	Tårnhuset	med	egen	meny,		med	
påfølgende	godt	rabbaterte	billeBer	8l	årets	musical	i	Kolben	“	Pirat	Queen	“,	og	night-cap	8l	de	
som	ønsket	på	på	Tårnhuset	igen	eBer	fores8llingen.	Her	kunne	alle	våre	medlemmer	velg	hva	som	
måBe	passe	for	dagen,	enten	man	kunne	delta	hele	eller	deler	av	kvelden.	Stort	og	hyggelig	
oppmøte,	som	gjorde	at	alle	deler	av	kvelden	bel	en	herlig	opplevelse	for	alle.	

	

I	8llegg	8l	alle	arrangementer	,	møter	og	samlinger	vi	har	her	hjemme	i	Norge	i	BPW	regi,	hører	
også	et	stort	utvalg	av	arrangementer,	samlinger	interesse-	og	jobb-grupper	i	hele	Europa	man	kan	
velge	å	delta	på.	Alt	ligger	ute	på	de	interna8onale	sidene	8l	BPW,	og	mange	av	våre	medlemmer	
har	også	allerede	valgt	å	delta	ute	i	Europa.	En	trend	vi	håper	skal	vokse	i	årene	som	kommer	
fremover.	



Til	sluB	vil	jeg	gjerne	få	reBe	en	spesiell	stor	takk	8l	alle	som	siBer	i	det	arbeidende	styret	i	BPW	
Follo.	Uten	deres	store	ståpåvilje,	posi8vitet,	arbeids	innsats	og	samarbeid,	hadde	vi	aldri	klart	å	
gjennomføre	så	mange	gode	møter,	konferanser,	samlinge,	markeringer	som	vi	i	året	2015	har	fåB	
gjort.	Tusen	hjertelig	takk	8l	dere	alle	sammen	!		

	

	

	
Kolbotn	30.03.2016	

	

Mvh	

Victoria SchiøtzVictoria Schiøtz 	

President		

	



Balanse detaljertBPW Follonettverket
c/o TAX RETURN
Veverbakken 107
1536 MOSS

Regnskapsår 2015 (01.01.2015-31.12.2015), F.o.m. periode  1 t.o.m.
periode 13., Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde Hovedbok

Periodeutvalg Hittil i år Periodeutvalg i
fjor

Hittil i fjor

Eiendeler
Omløpsmidler

Fordringer
Kundefordringer

0,00Sum Kundefordringer 0,000,00 0,00
Andre fordringer
1706 Forskuddbetalte kontingenter -6 000,00 -6 000,00

0,00Sum Andre fordringer -6 000,000,00 -6 000,00

0,00Sum Fordringer -6 000,000,00 -6 000,00
Bankinnskudd, kontanter o.l.

Bankinnskudd, kontanter o.l.
1920 Bank 1617.20.84447 25 517,65 21 412,9125 517,65 21 412,91

25 517,65Sum Bankinnskudd, kontanter o.l. 21 412,9125 517,65 21 412,91

25 517,65Sum Bankinnskudd, kontanter o.l. 21 412,9125 517,65 21 412,91

25 517,65Sum Omløpsmidler 15 412,9125 517,65 15 412,91

25 517,65Sum Eiendeler 15 412,9125 517,65 15 412,91

Egenkapital og gjeld
Egenkapital

Opptj. egenkapital
Annen egenkapital

Udisponert resultat -10 104,74-10 104,74

2050 Annen egenkapital -15 412,91 -29 646,48-15 412,91 -29 646,48

2090 Udekket tap 14 233,57 14 233,57

-25 517,65Sum Annen egenkapital -15 412,91-25 517,65 -15 412,91

-25 517,65Sum Opptj. egenkapital -15 412,91-25 517,65 -15 412,91

-25 517,65Sum Egenkapital -15 412,91-25 517,65 -15 412,91
Gjeld

Avsetninger for forpliktelser
Andre avsetninger for forpliktelser

0,00Sum Andre avsetninger for forpliktelser 0,000,00 0,00

0,00Sum Avsetninger for forpliktelser 0,000,00 0,00
Kortsiktig gjeld

Annen kortsiktig gjeld

0,00Sum Annen kortsiktig gjeld 0,000,00 0,00

0,00Sum Kortsiktig gjeld 0,000,00 0,00

0,00Sum Gjeld 0,000,00 0,00

-25 517,65Sum Egenkapital og gjeld -15 412,91-25 517,65 -15 412,91
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Resultat	  2015 Budsjett	  2016
budsjett	  2015 Differanse

Kontingenter 57	  500,00 55	  000,00 2	  500,00 Kontingenter	  * 52	  500,00
Møteinntekter 0,00 27	  500,00 -‐27	  500,00

Inntekter	  totalt 57	  500,00 82	  500,00 -‐25	  000,00 Inntekter	  totalt 52	  500,00

Medlemskap	  BPW	  internationalt 9	  154,24 8	  800,00 354,24 Medlemskap	  BPW	  internationalt** 6	  720,00
Leie	  lokaler 9	  000,00 10	  000,00 -‐1	  000,00 Leie	  lokaler 0,00
Regnskap 2	  000,00 2	  000,00 0,00 Regnskap 2	  000,00
Kontorrekvisita 0,00 7	  000,00 -‐7	  000,00 Kontorrekvisita 2	  000,00
Møter 489,46 2	  000,00 -‐1	  510,54 Møter 2	  000,00
Sommerfest 0,00 1	  000,00 -‐1	  000,00 Sommerfest 1	  000,00
Besøk	  fra	  Estland 0,00 2	  000,00 -‐2	  000,00 Besøk	  fra	  Hanza	  nettverk 2	  000,00
Data 1	  070,00 2	  000,00 -‐930,00 Data 2	  000,00
Reklamekostnader 0,00 2	  000,00 -‐2	  000,00 Reklamekostnader 2	  000,00
Nettsidene 0,00 2	  000,00 -‐2	  000,00 Nettsidene 2	  000,00
Styrehonorar 13	  000,00 13	  000,00 0,00 Styrehonorar*** 13	  000,00
Arrangement	  lokalt	  og	  intern. 11	  980,88 20	  500,00 -‐8	  519,12 Arrangement	  lokalt	  og	  intern.**** 16	  280,00
Foredragsholder 0,00 3	  000,00 -‐3	  000,00 Foredragsholder 1	  000,00
Bankkostnader 700,68 500,00 200,68 Bankkostnader 500,00

Kostnader	  totalt 47	  395,26 75	  800,00 -‐28	  404,74 Kostnader	  totalt 52	  500,00

Resultat	  2014 10	  104,74 6	  700,00 Resultat	  2016 0,00

*	  35	  medlemmer	  a'1500
**	  20	  EUR	  per	  medlem,	  35	  medlemmer
***	  kr.2000	  per	  styremedlem,	  kr.5000,	  til	  president
****	  Reisekostnader	  president	  kr.6000,-‐



Resultatregnskap 2BPW Follonettverket
c/o TAX RETURN
Veverbakken 107
1536 MOSS

Regnskapsår 2015 (01.01.2015-31.12.2015), F.o.m. periode  1 t.o.m. periode 13.,
Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde Hovedbok

Periodeutvalg Budsjett denne
periode

Hittil i år Budsjett hittil i år Periodeutvalg i fjor Hittil i fjor

Driftsresultat
Driftsinntekter

Salgsinntekter
3110 Kontingenter -57 500,00 -49 556,95-57 500,00 -49 556,95
3120 Seminar, møter -7 063,25 -7 063,25

-57 500,00Salgsinntekter -56 620,20-57 500,00 -56 620,200,00 0,00

-57 500,00Driftsinntekter -56 620,20-57 500,00 -56 620,200,00 0,00
Driftskostnader

Varekostnad
4110 Seminarkostnader/møtekostnader 489,46489,46
4115 Medlemskap i BPW International 9 154,24 2 185,379 154,24 2 185,37

9 643,70Varekostnad 2 185,379 643,70 2 185,370,00 0,00
Annen driftskostnad
6300 Leie lokaler 9 000,00 10 400,009 000,00 10 400,00
6700 Revisjons- og regnskapshonorar 2 000,00 2 000,002 000,00 2 000,00
6800 Kontorrekvisita 7 966,50 7 966,50
6910 Data 1 070,00 9 614,001 070,00 9 614,00
7320 Reklamekostnader 1 125,00 1 125,00
7330 Arrangement lokalt og internasjonalt 11 980,88 20 101,1311 980,88 20 101,13
7700 Styrehonorar 13 000,00 17 000,0013 000,00 17 000,00
7770 Bank og kortgebyrer 740,25 510,00740,25 510,00

37 791,13Annen driftskostnad 68 716,6337 791,13 68 716,630,00 0,00

47 434,83Driftskostnader 70 902,0047 434,83 70 902,000,00 0,00

-10 065,17Driftsresultat 14 281,80-10 065,17 14 281,800,00 0,00

Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter

Annen renteinntekt
8050 Annen renteinntekt -39,57 -48,23-39,57 -48,23

-39,57Annen renteinntekt -48,23-39,57 -48,230,00 0,00

-39,57Finansinntekter -48,23-39,57 -48,230,00 0,00

-39,57Finansinntekter og finanskostnader -48,23-39,57 -48,230,00 0,00

-10 104,74Resultat før ekstraordinære inntekter og kostnader 14 233,57-10 104,74 14 233,570,00 0,00

-10 104,74Resultat før skattekostnad 14 233,57-10 104,74 14 233,570,00 0,00
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Resultatregnskap 2BPW Follonettverket
c/o TAX RETURN
Veverbakken 107
1536 MOSS

Regnskapsår 2015 (01.01.2015-31.12.2015), F.o.m. periode  1 t.o.m. periode 13.,
Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde Hovedbok

Periodeutvalg Budsjett denne
periode

Hittil i år Budsjett hittil i år Periodeutvalg i fjor Hittil i fjor

-10 104,74Årsoverskudd / Underskudd 14 233,57-10 104,74 14 233,570,00 0,00

8990 Udekket tap -14 233,57 -14 233,57

0,00Annen egenkapital -14 233,570,00 -14 233,570,00 0,00

0,00Oppskrivninger og overføringer (Aksjeselskap) -14 233,570,00 -14 233,570,00 0,00

0,00Disponeringer -14 233,570,00 -14 233,570,00 0,00
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Vedrørende	  Valg	  av	  styret	  i	  BPW	  Follo	  2016	  
	  
	  
	  
President	  :	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Victoria	  Schiøtz	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (	  på	  valg	  )	  
	  
Styremedlem	  :	  	  	  Laila	  Søfting	  O´Rourk	  	  (	  på	  valg	  )	  
Styremedlem	  :	  	  	  Marit	  Jørgenrud	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (	  valgt	  for	  2	  år	  –	  1	  år	  igjen	  )	  
Styremedlem	  :	  	  	  Monica	  M.	  Jensen	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (	  valgt	  for	  2	  år	  –	  1	  år	  igjen	  )	  
Styremedlem	  :	  	  	  Cathinka	  J.	  Jørgensen	  	  	  (	  valgt	  for	  2	  år	  –	  1	  år	  igjen	  )	  
	  
Varamedlem	  :	  	  	  	  Sølvi	  May	  Lie	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (	  Valgt	  for	  2	  år	  –	  1	  år	  igjen	  )	  
Varamedlem	  :	  	  	  	  Marit	  Masdal	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (	  Valgt	  for	  2	  år	  –	  1	  år	  igjen	  )	  
Varamedlem	  :	  	  	  	  Vivian	  Eriksen	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (	  Valgt	  for	  2	  år	  –	  1	  år	  igjen	  )	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  	  
	  
	  
	  	  	  
	  
	  
	  	  	  



Handlingsplan for BPW Follo for 2016 
 
 
 
MÅL OG HENSIKT 
 
BPW International har som visjon å oppnå en rettferdig og likeverdig status for kvinner, hvor 
beslutninger blir tatt i SAMARBEID med menn, basert på gjensidig respekt, for en mer balansert 
og fredelig verden. 
BPW International har som misjon å utvikle kvinners potensial innenfor business og næringsliv på 
alle nivåer, gjennom støtte, utdanning, mentoring, nettverksbygging, øke ferdigheter, delta i FN- og 
økonomisk styrkende programmer og prosjekter i hele verden.  
 
BPW Follo har som formål å bidra til medlemmenes og deres bedrifters vekst og utvikling i tråd 
med BPW Internationals målsetting, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. 
 
 
 
ARBEIDSOMRÅDER 
 
Styret har som målsetting å arbeide på 3 nivåer: 

1) Lokalt 
2) Nasjonalt 
3) Internasjonalt  

 
 

 
 

Lokalt 
 
● Medlemsmøter - Vi vil arrangere månedlige medlemsmøter der medlemmene får anledning 

til å presentere seg og sin bedrift, med 2 medlemsbedrifter som får utvidet tid til å 
presentere seg hver gang, der de kan presentere en idé, en utfordring eller noe annet de 
ønsker de andre medlemmenes innspill på. Mini-workshops vil også bli avholdt på vår 
medlemsmøter. Det vil fortsatt være avsatt tid til uformell mingling på hvert medlemsmøte. 
Det blir servert lett bespisning og div drikke på alle møtene 

 
● Businessmøter – Vi arrangerer månedlige business-møter. Formål med business-møtene er 

å hjelpe hverandre og generere mer business gjennom å lære og presentere sitt eget selskap, 
få nye sparringspartnere,  samarbeidspartnere,  by på og dele av vårt eget nettverk med 
adre, lære å markedsføre dine kollegaer i nettverket og å sørge for å hjelp til med å øke alle 
våres medlemmers bedrifters omsetning. 

 
● Møtelokaler  :Alle våre medlem- og bussinessmøter, samt mange av våre arrangementer 

holdes i 2016 på Rosenholm Campus ved Kolbotn. Enkelt å komme til med tog, og gratis 
parkering hvis du kommer med bil  

 
● Hjemmesiden, Facebook og LinkedIn : I 2016 ønsker vi igjen å oppgradere våre 

hjemmesider, slik at disse blir enda bedre og mer informative.  Facebook siden var i 2015 i 
flittig bruk, og vi vil forsette og utvide bruken her i året som kommer.  LinkedIn siden vil i 
2016 få et løft og oppgraderes med alle medlemmer og settes i mer aktivitet. Alle våre sider 
vil  som nevnt bearbeides og optimaliseres gjennom hele 2016 for å gi informasjon om alle 
former for aktiviteter som kan være av interesse for våre medlemmer, både lokalt, nasjonalt 
og internasjonalt. 

 



● Medlemsfordeler : Det jobbes videre med nye medlemsfordeler gitt av våre medlemmer 
og andre samarbeidspartnere.  Nytt av året 2015,  var en fantastisk  avtalen med Evolv AS 
som kom på plass.  Evolve AS  drifter utleie av kontorlokaler på Rosenholm Campus ved 
Kolbotn,  alle våre medlemmer  har nå mulighet til å leie lokaler til ca.⅓ del av vanlig pris. 
Månedslei for kontorlokaler i et bygge hvor over 80 bedrifter holder til, vil være 1.750,- + 
moms. en fantastisk pris som ved siden av helt nyopppussede topp moderne kontorlokaler, 
inkluderer gratis net tilgang, parkering, kopiering,  møtelokaler, liten  kaffebar m.m . Flere av 
våre medlemmer benytter seg av dette tilbudet, men vi ønsker i 2016 å jobbe med at enda 
fler finner veien hit til oss på Rosenholm Campus. 

 
 
 
 
Nasjonalt 
 
● Samarbeid  –  Vi har i 2015 yttligere styrket vårt sammarbeid med Kvinnovasjon i Østfold 

og Follo, hvor vi er partnere og medaangør for «Kvinner som våger» konferansen og 
Kvinnovasjons vekstprogram og mentorprogram over  over 3 år. Vekst- og 
Mentor-programmet vil begge være sterkt subsidieret i pris for alle våre medlemmer. 
Siden 2014 har vi jobbet tett med  FemBiz – landsdekkende nettverket for kvinnelige 
gründere -  og viderefører også vårt sammarbeid på (tidligere Damefeber) nå FBI 
Konferansen – den årlige konferansen i regi av Gründer uka i Oslo. En konferanse som nå 
etter 2015 har slått skikkelig rot, er blitt regnet som årets største og meget anerkjente 
konferansen for kvinnelige grundere.   Vi legger også som tidligere videre føringer for 
samarbeide med Kvinner i Business, Kvinnerom og Gründer Girls, samt utvider også vår 
kontakt med andre Kvinnelige Grundernettverk utover i hele landet.  

 
● Næringskonferansen. Konferansen hvor bla. Lokale og Nationale politikere og andre 

aktuelle aktører i samfunnet blir invitert til panel - debatt og innspill på temaer som optar 
kvinnelige grundre og ledere, har vært hold isiden 2014 i regi av BPW Follo. Her inviteres 
også  kjente foredragsholdere og næringslivstopper fra Inn- og Ut-land,  og spørsmål blir 
villig stilt fra salen. Konferansen benytter vi også til å informere om hva BPW Står for båden 
Nasjonalt og Internasjonalt, og henter gjerne inn nye medlemer denne dagen.. Invitasjonen 
til arrangementet går bredt ut og inkluderer selvfølgelig alle kvinnenetteverkene på spesielt 
Østlandet til å delta. Det vil også være en internasjonalt representant til stede fra BPW 
Europa eller International.  Som tidligere vil det her være satt av god tid til mingling i pauser 
med utsøkt mat og drikke. 

 
 
 
Internasjonalt 
 

● Equal Pay Day –  8. Marsl 2016  markerte vi Equal Pay Day. Lik lønn for likt arbeid er 
en dag som blir marker verden over. I år markerte vi denne dagen i Norge med  en stand på 
Ski Storsenter i forkant (7.mars ), artikler og omtale i aviser og spred ut på sosiale medier 
- hvor vi blant annet markesførte at så og si alle spisesteder/ restauranter på Ski og noen 
på Kolbotn ville 8. mars, gi et avslag på 18,8. % (tilsvarende løbbsforskjellen )til kvinner på 
deres opprinnelige beløp for bestilt mat og drikke. Responsen og tilbakemeldingene fra 
samtlige spisested på Ski var eorm - og vi bestemte oss for å videreføre både konsept og 
dato - 8. Mars - til neste år  - og utvide til alle kjøpesenter i Follo.  

 
● 1 3.-14.juni 2016  skal vi i år også være vertskap for et BPW Nettverk. I år kommer 

BPW Hansa Net Germany (ca. 15-20 damer)).  Hansa Nettverket oppstod som en søster 
organisasjon ved siden av BPWs opprinnelige organisasjon, og har et ønske om å virke som 
et bindeledd mellom samtlige land i Europa. De er årlig på turer rundt om i hele  Europa for 
å knytte bedre kontakt med BPW clubber og land, og på denne måten bygge et tetter bånd 



mellom landene, for et vidre vennskap, sammarbeid og god kontakt i fremtiden. Vi vil se på 
aktiviter, sightseeing, bedriftsbesøk disse dagene, og selvfølgelig vil de være invitert og 
høyst velkommen på vår sommerfest 14 juni. 

  
● Sammarbeid internasjonalt  -Som medlemmer av BPW International vil BPW Follo 

arbeide for den samme visjon og misjon som moderorganisasjonen ved å delta på 
kongresser, workshops og seminarer som arrangeres av BPW International eller BPW 
Europe. Vi vil også arbeide for å få til samarbeid-prosjekter med andre medlemsland i form 
av felles workshops osv.  

 
 
 
ØKONOMI 
 
BPW Follo skal være en non-profit organisasjon, der vi i henhold til fremlagt budsjett vil benytte 
medlemskontingenten til å dekke de omkostninger det innebærer å drive nettverket. Vi vil også 
sette av midler til å dekke/subsidiere president/styremedlemmer og/eller medlemmers deltakelse 
på internasjonale arrangementer i BPWs regi. BPW Follo har i år fått en avtale Rosenholm Campus 
som vil sikrer oss høyst representative møtelokaler i årene som kommer, for en meget rimelig 
kostnad.  
Akerhus Fylkeskommune økonomiske støtte til vekst- og mentor-program, ble inngått i 2014 for 3 
år, og vil fortsatt subsidiere prisene på disse programmene ut 2016. 
I tillegg til dette har vi i år også utviklet prosjekter som det kan søkes prosjektmidler til gjennom 
Akershus Fylkeskommune, Kommunaldepartementet og andre instanser.  

 
 
MØTEPLAN 2016 er tilgjengelig på våre nettsider. 
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