
 

 

 
 
 
 
PROGRAM 
 

9:00 - 9:20 Registrering och fika 

9:20 Välkommen hälsar Jenny Hellman, vd Luleå Business 
Region samt Mats Berg kommunchef Bodens kommun.  
Moderator Susanne Jonsson. 

9:30 Jenny Engström, Verksamhetsledare RÅEK och 
näringslivsutvecklare för landsbygden, Boden kommun & 
Oskar Hederyd affärsutvecklare Luleå Business Region 

9:40 ”Ger dig råd på vägen”: Nyföretagarcentrum, ALMI, 
Norrlandsfonden, Handelsbanken 

 
Välkommen till ett 

inspirationsseminarium för 
kvinnors företagande. 

 
Vi samlas olika aktörer som är 
engagerade i entreprenörskap 

på Landsbygden 
 

Kom till en heldag full av 
erfarenhetsutbyte och 

inspiration. 
 

Programmet utlovar goda 
exempel från kvinnors 

företagande. Kvinnor som 
delar med sig av sina vågade 

erfarenheter av 
entreprenörskap. 

 
Först till kvarn att inspireras! 

Kostnadsfritt inspirationsseminarium för dig 
som vill ta steget och bli egen företagare 
eller utveckla din befintliga verksamhet 

 
Tors 19 november på Melderstein herrgård, 

Råneälvdal 
 

OBS! På grund av Covid 19 så har vi  
begränsat antal platser. 

 
Sista anmälningsdag 12: a november 

Din anmälan gör du på: 
https://simplesignup.se/event/173206 

https://simplesignup.se/event/173206


 

 

10:20 Möjligheternas tid är nu: Pia Huuva med sin verksamhet Huuva 
Hideaway i den lilla byn Liehittäjä med 14 invånare och 5 företag. Drivit 
Restaurang Utblick utanför Övertorneå, skapar måltidsupplevelser i 
skogen och är med och startar ny restaurang Arkipelag, Kuststad i Luleå.  
 

  
10:50 Trädgårdsodling som affärsmöjlighet: Elisabeth Öberg, Länsstyrelsen.  
Sara Rezgui, ordförande Nära mat-saluhall i Boden, företagare och kock. 
 
 
11:15 Humor & Hälsa: Åsa Ivarsdotter, jobbat i 15 år som heltidskomiker. 
Innan dess tio år på amatörscenen. Sedan 2016 har hon sakteliga börjat 
byta bana och blandar roligt med meningsfullt - Humor och Hälsa! 
 
12:00 Lunch 
 
13:00 Inspireras av en tusenkonstnär: polisen, yoga-instruktören, ledaren, 
författaren, löpcoachen och mamman Veronica Utterström, med företaget 
Bones to be alive – Verktyg för liv. 
 
 
13:30 Företagande och jämställdhet: Ann-Louice Lövgren Engström  
presenterar Business By Women - affärsnätverk för kvinnor som leder, 
driver och planerar att starta företag. 
Med en fantastisk pondus och med humor presenterar hon ett livsviktigt 
budskap - Jämställdhet handlar om mänskliga rättigheter. Gertrud Åström   
b la företags- och organisationsledare samt expert på jämställdhetsfrågor.  
 
 
14:15 Selma´s Style For You: Livsstilsbutiken som tänkt om och hittat nya  
innovativa lösningar när utmaningar blivit stora och legat utanför ens påverkan.  
 
 
14:35 Så giftfritt som möjligt är parollen: Att tillvarata råvaror som har liten eller 
ingen miljöpåverkan på natur, djur eller människor… och konsten att förädla dem till 
lyxig kosmetika. c/o Gerd berättar om att göra skillnad. 
 
Ca: 14:50 - 15:30 Fika och avslutning 

 
 
Arrangeras av 
 

 


