Maud Olofsson i Hudiksvall för att ta emot BPW
Swedens
pris Årets Yrkeskvinna 2013
Nu på lördag 28 september kl 10.00-11.30 kommer Maud Olofsson till
Hudiksvall för att ta emot priset Årets Yrkeskvinna 2013 som BPW
Sweden, Business and Professional Women, delar ut. I samband med
hennes besök kommer hon att berätta om sin egen ledarskapsresa
”Från husmor till järnlady”.
En annan stark profil på talarlistan är Gertrud Åström, vd för
Sveriges Kvinnolobby och initiativtagare till Nordiskt Forum som äger
rum i Malmö 12-15 juni 2014. Hon kommer att prata om New Action on
Women´s Rights och Kvinnokonvention. Konferensen förväntas samla 15
000 kvinnor från hela Norden.
– Kvinnor i ledande befattningar och i styrelserummen är fortfarande få. Vi har
kommit en bit på väg men mycket arbete kvarstår. Det handlar om att jobba på
olika nivåer för att stärka kvinnors roll i yrkeslivet lokalt, nationellt såväl som
globalt, där ser vi Maud Olofsson, tidigare näringslivsminister, numera egen
företagare och medlem i Hillary Clintons råd ICWBL, International Council on
Women’s Leadership, som en sann förebild, säger Erika Braun
förbundsordförande i BPW Sweden.
Motiveringen är:
Maud Olofsson har visat på att kvinnor kan, vill och är kapabla att påverka sin
egen och andra kvinnors livssituation och är därmed en god förebild. Maud
Olofsson har ytterligare förstärkt detta genom sitt deltagande i Hillary Clintons
råd ICWBL, International Council on Women’s Leadership, vars syfte är att stärka
kvinnors ledarskap och ekonomiska ställning i världen.
Kriterierna till priset är att det ska vara en kvinna i yrkesaktiv ålder som har gjort
en insats
av stor betydelse, som har påverkat utvecklingen inom sitt yrkesområde och som
dessutom
är en förebild och föredöme för andra kvinnor. Tidigare pristagare är bland andra
HHK Kronprinsessan Victoria som fick priset 2010 för sin ambition, energi och
målmedvetenhet. 2011 fick Lena Maria Klingvall priset och 2012
utsågs Gudrun Sjödén.
BPW Hudiksvall fyller 20 år
BPW Sweden är en paraplyorganisation för 12 klubbar runt om i landet som varje
år sammanstrålar i en Ordförandekonferens. I år blev det Hudiksvall, då BWP
Hudiksvall firar
20-års jubileum. Förutom Maud Olofsson gästas vi även av Gertrud Åström,
en stark profil inom kvinnorörelsen samt Maj-Britt Norin, som kommer att
berätta om ”Kvinna i Hudiksvall förr och nu”. Förutom inspiration och
prisutdelning av Årets Yrkeskvinna är konferensens
syfte att utbyta erfarenheter och information om det arbete som bedrivs på lokal
nivå.

Fakta
BPW Sweden är ett förbund som består av 12 BPW-klubbar runt om i Sverige och med
drygt 400 medlemmar. BPW Sweden är knutet till BPW Europe och BPW International.
BPW International
finns i över 100 länder runt om i världen. Det gör oss till världens största organisation för
yrkeskvinnor. 1931 bildades den första klubben i Sverige under namnet Sveriges
Yrkeskvinnors Riksförbund, YKR, med Célie Brunnius, Alva Myrdal och Agda Rössel som
medlemmar.
För kännedom:
Tid och plats: Ordförandekonferensen äger rum på First Hotel Stadt i Hudiksvall, 28-29
sept.
Maud Olofsson talar 10.00-11.30, Gertrud Åström 13.00-14.30 och Maj-Britt Norin,
16.30-17.00
Kontaktperson: Förbundsordförande BPW Sweden, Erika Braun, 0733-30 70 00,
www.bpw.se

