Verksamhetsåret löpte mellan
29/3 2008 och 28/3 2009.
Syns man inte så finns man inte… Eller? Under året som gått har ett
förändringsarbete pågått i Grrl Tech och en annan väg i jämställdhetsarbetet har valts. Namnet Grrl Tech har närmast blivit ett varumärke.
Ett varumärke som ger oss möjlighet att bedriva jämställdhetsarbete
i en annan omfattning och form.
Vi väljer att satsa på projekt och samarbeten där resultatet är det viktigaste – inte att Grrl Tech ska få synas. Vi väljer att bedriva utredningsarbete och projekt samt uppdrag och aktiviteter där jämställdhet får
stå i främsta rummet. I år har Grrl Tech vuxit i en riktning som både jag
och styrelsen är oerhört glada över. Vi har i första hand koncentrerat
oss på att engagera oss i Kronobergs läns pågående jämställdhetsarbete och startat upp ett stort projekt med syfte att öka antalet tjejer
som startar företag. Förutom arbetet med projektet har vi nätverkat
och samarbetat med både gamla och nya kompisar.
Det känns väldigt kul att Grrl Tech kan vara en resurs, både för våra
medlemmar och för andra organisationer. Under 2008 tog vi även ett
nytt grepp om marknadsföringsarbetet och det resulterade i både en
ny logotyp och en ny webbplats. Vi ser mycket fram emot kommande
verksamhetsår.

/ Sofie Sjöstrand och Nauras Minelmio

Marknadsföring
Ny logotyp

Ny webbplats

Under hösten och vintern 2008 påbörjades arbetet med att
se över Grrl Techs grafiska profil. Styrelsen och projektledarna
för de bägge projekten kände att det var dags att förnya Grrl
Techs image. Efter ett antal möten och ”brainstorms” togs
förslag in från olika formgivare gällande nya logotypen. Det
vinnande förslaget gick direkt i linje med styrelsen önskan
om en modernare och renare logotyp. En sjöhäst används
som symbol…

Webbyrån JimDavis labs i Växjö fick under vintern i uppdrag
att ta fram Grrl Techs nya webbplats. På den nya webbplatsen delar föreningen och projekten utrymmet och vi har fått
bättre möjligheter att visa upp vad vi gör och informera om
kommande aktiviteter

Workshops och utbildning
Makt och media på Urix -08

Utbildning för ledarna i DIVA

Anna Svensson från Grrl Tech arrangerade i maj tillsammans med bloggaren Emma Karlsson en workshop på Urix i
Malmö. Workshopen bjöd på redskap för att värdera information, både digital och i klassiska medier såsom radio och TV.
Workshopen genomfördes med stöd från Booster riksförbund
som Grrl Tech är medlemmar i.

Grrl Tech träffade och utbildade ledarna för tjejgruppen DIVA
i Linköping i hur man arbetar utåtriktat med verksamhet
på nätet. Vid en träff i april utbildades gruppen i hur man
arbetar med blogg, nätverkar på internet och marknadsför
ungdomsverksamhet. Utbildningen anordnades på uppdrag
av Studieförbundet Bilda Sydöst i Jönköping. Kolla in http://
diva-tjejer.blogspot.com/ för mer information om DIVA:s
verksamhet.

Medverkan på Ungkulturdagarna (UKD)
Grrl Tech-medlemmen Pernilla Karlsson (AdGender) höll en
workshop om makt och media på UKD 2008. Ungkulturdagarna som arrangerades 4-6 april är ett årligen återkommande
evenemang där runt 500 unga arrangörer, scenkonstutövare
och föreningsverksamma deltar.

Samarbeten
Ny webbplats till kompisföreningen Zora
Grrl Tech har hjälpt sina kompisar i Zora med att ta fram en
ny webbplats som bättre passar deras behov. På den nya
webbplatsen presenteras föreningens verksamhet: kurser i
feminism, empowerment och härskartekniker. Den nya webbplatsen kan du spana in på www.zora.se

Jämställdhetsarbete i Kronobergs län
Regionförbundet södra Småland arbetar, från och med hösten
2008, med att Kronoberg skall ”bli bäst i klassen i jämställdhet”. I oktober bjöd Regionförbundet in olika aktörer (Grrl
Tech var en av dem) för att diskutera framtida jämställdhetsarbete i länet. Grrl Tech blev även under 2008 tillfrågade att
sitta med i länets jämställdhetsråd och utsåg Hanna Pettersson och Nauras Minelmio till föreningens representanter.

Mingel för kvinnliga entreprenörer på residenset
i Växjö
Den 5 juni träffades över 100 kvinnliga entreprenörer på Residenset i Växjö. Minglet arrangerades av Nätverket SIP/Grrl
Tech och Coompanion i samarbete med Länsstyrelsen. Det
var en härlig blandning av entreprenörer som deltog. Vi hade
inriktningar på alltifrån hudvård- och hälsokost, sjukgymnastik och bageri till arkitekt- och designkontor och konferensoch mötestjänster. Yngsta deltagarna var två 16-åriga tjejer
som nyligen hade startat upp ett café. Sofie Sjöstrand från
Grrl Tech höll ett av inledningstalen.

Uppdrag och tjänster
Affärsverksamhet i PIX

Reklamfilmer till Anna Lindhs minnesfond

Grrl Techs representant i styrelsen för PIX (som vi är delägare
i) blev Nauras Minelmio med Sofie Sjöstrand som suppleant.
Under 2008 har PIX verksamhet fortsatt att växa och Grrl
Techs medlemskap har inneburit att vi kunnat utföra uppdrag
och tjänster och tjänat pengar. Vårt överskott i PIX för 2008
samt ett bidrag på 5 000 kr från PIX användes till att finansiera framtagandet av en ny webbplats.

Anna Lindhs Minnesfond gick under sommaren 2009 ut
med uppmaningen till skolungdomar, föreningar och allmänhet om att spela in kortfilmer om saker som inspirerar med
hjälp av kameran i en mobiltelefon. Filmerna laddades upp
på minnesfondens hemsida via YouTube där alla kunde gå
in och titta på sin egen och andras filmer. Inför detta projekt
hjälpte Grrl Tech minnesfonden att ta fram kortare reklamfilmer som skulle fungera som exempel för nya deltagare. En
av Grrl Techs filmer hittar du här: http://www.youtube.com/
watch?v=yYitfYei2IY

Två av de uppdrag som genererat pengar till Grrl Tech under
2008 har varit:
• En annons på www.grrltech.nu. Annonsen beställdes av
Umeå universitet
• Reklam för mobilfilmstävling åt Anna Lindhs minnesfond.

Projektsatsningar
Under våren 2008 arbetade Sofie Sjöstrand, Maria Johansson och
Gayathri Rathinavelu med ett antal olika projektansökningar från Grrl
Tech. Totalt skickades fyra projektansökningar in till finansiärer:
•
Kartläggning av ungt kvinnligt entreprenörskap i Kronobergs
län
•
Ungt kvinnligt entreprenörskap i Kronobergs län (Främja kvinnors företagande)
•
Jämställdhetsprojekt Sydafrika i samarbete med Regionförbundet södra Småland
•
Utveckling av Marilyn.nu och digitala mötesplatser (i samarbete
med KFUK-KFUM och sensus)

De två projekt som beviljades under 2008 var:
Kartläggning av ungt kvinnligt entreprenörskap i Kronobergs län
Finansiär: Ungdomsstyrelsen
Projekttid: Hösten 2008 – januari 2009.
Projektledare: Hanna Pettersson, Helen Hägglund, Gayathri Rathinavelu och Sofie Sjöstrand
Ungt kvinnligt entreprenörskap i Kronobergs län
Finansiärer: Länsstyrelsen i Kronobergs län/NUTEK (Främja kvinnors
företagande), Regionförbundet södra Småland, Växjö kommun och
Ljungby kommun.
Projekttid: Hösten 2008 – december 2009.
Projektledare: Hanna Pettersson, Helen Hägglund och Sofie
Sjöstrand

Projektet Kartläggning av ungt kvinnligt
entreprenörskap i Kronobergs län (Kartläggning)
Mellan augusti 2008 och januari 2009 har Grrl Tech, med stöd från
Ungdomsstyrelsen, bedrivit projektet ”Kartläggning av ungt kvinnligt
entreprenörskap”. Vårt projekt utgår från att representationen av
kvinnliga egenföretagare är väldigt låg, speciellt i Kronobergs län där
Grrl Tech har sitt säte. Det satsas på många håll både tid och pengar
för att vi ska få fler kvinnliga företagare i regionen. Grrl Tech har i
snart åtta år jobbat med att på olika sätt coacha unga tjejer. I vårt
projekt har vi riktat in oss på att undersöka föreningens målgrupp
– unga vuxna i åldrarna 18–30 år, med tyngdpunkt på tjejer. För att
ta reda på hur vi och andra ska kunna coacha tjejer som vill starta företag på bästa sätt har vi kartlagt vad som hindrar respektive
möjliggör unga kvinnors företagande och entreprenörskap. Kartläggningens syfte har varit att ta reda på vad som har varit det största
hindret för unga tjejer att starta företag. För att ta reda på detta har
vi arbetat med tre tillvägagångssätt. Vi har använt oss av enkäter
där både tjejer och killar mellan 18–30 år har fått svara på frågor
om entreprenörskap. Vi har även genomfört djupinterjuver med ett
antal unga kvinnliga entreprenörer mellan 18–30 år. Slutligen har vi
djupintervjuat supportorganisationer i länet. Alla enkäter och interjuver har byggt på tre huvudområden: Synen på företagande, support
samt jämställdhet.

Projektet Kartläggning av ungt kvinnligt entreprenörskap i Kronobergs län har resulterat i en skrift som ger en nulägesbild över ungdomars, i första hand tjejers, syn på och möjligheter att starta eget
företag. Kartläggningen har i början 2009 spridits till sin huvudmålgrupp (supportorganisationer inom entreprenörskap och företagande) samt uppmärksammats i medier såsom SR P4, Smålandsposten,
Smålänningen, Växjöbladet och Sista Brefvet.

Projektet Ungt kvinnligt entreprenörskap i
Kronobergs län (Inspiration och utbildning)
Projektet Ungt kvinnligt entreprenörskap, inom programmet Främja
kvinnors företagande, har nu varit igång aktivt sedan slutet på september 2008. Enligt tidsplanen skulle vi under perioden augusti
2008–januari 2009 arbeta med steg 1 i projektet, dvs. “Uppstart”.
På grund av att projektets finansiering beviljades en bit in i den planerade projektstarten påbörjades arbetet inte förrän i september. Vi
valde att inte förlänga uppstartsfasen ytterligare.
Här är några exempel på vad som gjorts i projektet från och med
hösten 2008:
•
Arbetat med intern organisering av projektet och dess ekonomi.
•
Vi har börjat planera för de aktiviteter som vi kommer att genomföra under våren och tillsammans med vissa av våra deltagare börjat lägga upp individuella planer för deras fortsatta
engagemang i projektet och för utvecklingen av deras företagsidéer.
•
Deltagit i aktiviteter där vår målgrupp rör sig och informerat om
vårt projekt och dess möjligheter. Exempel på sådana aktiviteter är Mötesplats ungt entreprenörskap som arrangerades av
Regionförbundet södra Småland och Nätverket SIP; minglet för
kvinnliga företagare på residenset som arrangerades av bland
annat Länsstyrelsen i november samt invigningen av projektet
Tjejer emellan.
•
För projektets räkning deltog Sofie Sjöstrand på en NUTEKkonferens kring främja kvinnors företagande. Många kontakter
togs både för föreningen och för projektet.
•
Vi ville skapa ett utrymme för tjejer med företags- och projekt
idéer att komma framåt. Vi drog därför igång “Just do it”-träffar.
Vi träffas varannan onsdag på Grrl Techs kansli och fikar, nätvekar och det finns också möjlighet till individuell coachning. Var
och en har med sin egen ”Att-göra-lista”, det kan vara att ringa
telefonsamtal, göra en flyer eller bolla idéer med andra. Flera
häftiga projekt och företag är redan i uppstarten!
Under hösten har Grrl Techs styrelse fungerat som styrgrupp och bollplank för projektledarna. Från och med januari 2009 tillsattes en ny
styrgrupp av styrelsen. Den nya styrgruppen består av Sofia Samuelsson, Maria Johansson, Theresia Holmstedt och Sofie Sjöstrand.

