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LILLA EDET. Att syftet är 
glasklart är det absolut 
viktigaste för att få till 
stånd ett väl fungerande 
nätverk.

Det anser Elisabeth 
Andersson Brinckmann 
som i förra veckan fö-
reläste i kommunhuset 
på uppdrag av Göta älv 
turism.

– Ett sätt att öka 
förståelsen hos våra 
medlemmar för att vara 
med i ett nätverk, säger 
projektledare Susanna 
Hammar.

Ett 15-tal personer från det 
lokala närings- och fören-
ingslivet, samt kommunala 
tjänstemän, medverkade på 

torsdagsförmiddagens pro-
gram som hade rubriken 
– ”Inspirationsdag om nät-
verk” – ViljaLysa AB.

– Jag har själv försörjt 
mig som egen företagare i 
27 år. Jag driver ViljaLysa 
och har sedan 2008 drivit 
projekt som ska främja kvin-
nors företagande. Qvinst är 
affärsutveckling för företa-
garkvinnor inom den gröna 
näringen, förklarade Elisa-
beth Andersson Brinckmann 
när hon hälsade välkommen.

Bjussighet
Elisabeth Andersson Brinck-
mann redogjorde för grun-
derna till ett lyckat och fung-
erande nätverk.

– Bjussighet är nyckeln 
till ett bra nätverk. Det är 

inte företag som gör affärer 
utan det är människor. Det 
är viktigt att man känner 
förtroende för varandra, ser 
varandra. Nästa steg är att få 
kunskap om varandras verk-
samheter.

– Det viktigaste är trots 
allt att man är överens om 
nätverkets syfte, så att man 
har samma ingångsvärden. 
I annat fall kommer det att 
spricka. Om någon är där 
för det sociala umgänget och 
en annan person för att göra 
business så brister det. 

Deltagarna fick bland 
annat jobba med så kallad 
speed dating, presentera sig 
själva och sina respektive af-
färsidéer.

– Om syftet är att göra af-
färer så är nästa steg att reda 

på hur vi ska göra affärer. 
Det gäller att hitta metoder-
na för det, förklarade Elisa-
beth Andersson Brinckmann 
och initierade nya övningar.

Föreläsningen pågick 

fram till lunch, men en upp-
följning på temat är att vän-
ta.

– Elisabeths anförande 
och tillhörande gruppdiskus-
sioner har hjälpt till att öka 
insikten om nätverkets för-

utsättningar och möjligheter 
att skapa mervärde för delta-
garna. Nätverkande kommer 
att bli en viktig del i utveck-
lingen av Göta älv turism, 
avslutar Susanna Hammar.

JONAS ANDERSSON

Martin Tallheden från Uspas-
torp Konferens- och även-
tyrscenter deltog på inspira-
tionsträffen om nätverkande i 
kommunhuset.

Elisabeth Andersson Brinck-
mann redogjorde för grunder-
na till ett väl fungerande nät-
verk.

Susanna Hammar är projektle-
dare för Göta älv turism.

– Inspirationsträff i kommunhuset
Om konsten att nätverka
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 SPF Göta Älvdalsbyg-
den hade årsmöte den 19 
februari i Missionskyrkan 
i Lilla Edet. Ordförande 
Kerstin Andersson hälsade 
alla välkomna. Hon inledde 
med parentation över de 
under året bortgångna 
medlemmarna och SPF-kö-
ren framförde ”Låt mig 
växa stilla” med text av 
Anders Frostenson.

Bjarne Färjhage valdes 
att leda årsmötesförhand-

lingarna och Gull-Britt 
Kihlström att föra proto-
koll. 

Under 2013 fick fören-
ingen 25 nya medlemmar 
och hade vid årets slut 317. 
Kören har medverkat vid 
flera olika tillfällen runt 
om i kommunen. Tiotalet 
studiecirklar har genom-
förts som till exempel 

vinkunskap, glasfusing och 
släktforskning. Föreningen 
har flera fester och utflyk-
ter. Speciellt kan nämnas en 
träff för alla 85 plus, som 
bjöds på hembakat fikabröd, 
kaffe och dragspelsmusik 
vid Locktorps dansbana. 
Resa till Kinnekulle och 
Limmareds ”Glasets Hus” 
gjordes vår respektive höst. 

Tre revyresor ordnades. 
I övrigt har föreningen 
deltagit i olika aktiviteter i 
kommunen.

Årsmöte omvalde hela 
styrelsen, förutom en 
ledamot som avböjt omval. 
Styrelsen utgörs nu av ord-
förande Kerstin Andersson, 
vice ordförande Gunilla 
Wallstedt, kassör Dick 

Bergström, sekreterare 
Gull-Britt Kihström samt 
övriga ledamöterna Mats 
Berglund, Birgitta Foxér, 
Christer Grönvall, Ove 
Svensson och Britt-Marie 
Thorén.

Efter information om 
övriga uppdrag i föreningen 
avslutades den formella 
delen och Kerstin tackade 

Bjarne för väl utfört arbete 
och lämnade en liten gåva 
till avgående funktionärer.

Vid det avslutande kaffet, 
med hembakade tårtor, 
underhöll kören med några 
kända sånger, bland annat 
Alf Pröysens ”Kökspolka” 
och ”Kärleken”, mer känd 
som ”Only Love”, ledmo-
tivet ur ”Mistrals dotter”. 
Eftermiddagen avslutades 
som vanligt med lotteri.

FRÅN 0,32 L/MIL

NYA RENAULT MEGANE SPORT TOURER
NU FRÅN 169.900:-

RENAULT CLIO 
NU FRÅN 114.900:-

FRÅN 0,35 L/MIL

Renault Clio 114.900 kr (ord.129.900 kr). Nya Renault Megane Sport Tourer  
nu från 169.900 kr (ord. 184.900 kr). Bränsle för bruk ning l/mil (blandad körning)  /  
CO2-utsläpp g/km: Clio 0,32–0,55 / 83–127, Megane 0,35–0,53 / 90–119. 5 års 
nybilsgaranti = 2 års fabriksgaranti + 3 års förlängd garanti. Obegränsad 
körsträcka gäller de 2 första åren alt. 100.000 km på 5 år, det som inträffar först. 
*Vinterhjul med Renault original aluminiumfälg, värde ca 9.500–12.000 kr. Gäller 
t.o.m. 30/4 2014. Går ej att kombinera med andra er bjudanden eller andra 
företagsstöd. Renault reser verar sig för eventuella tryckfel. Bilarna i annonsen kan 
vara extra utrustade. Lokala avvikelser kan förekomma.

tankamindre.se

DU TANKAR 
INTE SÅ OFTA  
I EN RENAULT

Stenungsund
Munkerödsvägen 3A
0303-36 03 30

Lilla Edet
Brovägen 20
0520-49 40 90

Läs mer om bilarna på:

stendahlsbil.se
Stenungsund
Munkerödsvägen 3A
0303-36 03 30

Lilla Edet
Brovägen 20
0520-49 40 90

Läs mer om bilarna på:

stendahlsbil.se

Exempel på bilar i vårt lager:

VOLVO: V70II Bi-Fuel 

ÅR: 2012

FÄRG: Magicblå Met

MIL: 4 650

UTRUSTNING: Momentum, 

Dragkrok

PRIS: 209 900:-

KAMPANJ: 195 000:-0

VOLVO: S60 D5 AWD Aut

ÅR: 2011

FÄRG: Vibrant Copper Met 

MIL: 7 742 

UTRUSTNING: Summum,

Tidur, Parkeringshälp

PRIS: 259 000:-

KAMPANJ: 239 000:-

Subaru: Legacy 2,0D Station

ÅR: 2010

FÄRG: Grå Met

MIL: 11 500

UTRUSTNING: Sportpaket, 

Business, Vinterhjul

PRIS: 189 900:-

KAMPANJ: 149 000:-0

Renault: Clio 1,2 16V  S/T

ÅR: 2012

FÄRG: Cendre Grå Met

MIL: 2 310

UTRUSTNING: Exception, 

Reservhjul

PRIS: 109 000:-

KAMPANJ: 99 900:-

Citroen: C3 1.6 HDi

ÅR: 2007

FÄRG: Beige Met

MIL: 13 300

UTRUSTNING: AC, Läder, 

CD-stereo, Al-fälgar

PRIS: 65 000:-

KAMPANJ: 54 900:-

VOLVO: V60 D3

ÅR: 2011

FÄRG: Flamencoröd Met

MIL: 4 500

UTRUSTNING: Momentum, 

Tidur, Njord-fälgar

PRIS: 235 000:-

KAMPANJ: 219 000:-

Nu har vi sänkt priserna på 
våra begagnade bilar!

Årsmöte i SPF Göta Älvdalsbygden


