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nyheter

Tillväxtverket har ett regeringsuppdrag 
att främja kvinnors företagande. Inom 
ramen för detta program fi nns Golden 
Rules of Leadership som fått åtta projekt 
fi nansierade. Syftet är att från mars 2014 
– november 2014 synliggöra och öka 
kunskapen hos individer, näringsliv och 
samhälle för att få fl er att inse betydel-
sen av kvinnors ledarskap och entrepre-
nörskap. 

Ett av dessa åtta projekt är Women in 
progress. Det ska leda till att öka andelen 
kvinnor i styrelser i privata, ägarledda 
bolag.

I projektet ingår tio företagsledare och 
tio styrelsementorer. 

Ägarna och mentorerna genomgår var 
sin utbildning (maj–juni) i styrelsearbete 
och mentorskap och efter det genomförs 
en ”speed dating” i augusti då ägare och 
mentorer träffas för att lära känna var-
andra.

Ambitionen är att matchningen ska leda 
till att de sedan fortsätter arbeta tillsam-
mans med utveckling av styrelsen och 
att mentorerna i förlängningen kan bli 
externa styrelseledamöter i adepternas 
bolag. 

Theresa Östman är en av representan-
terna i Women in Progress. Hon kommer 
från VVS-branschen och är vd på före-
tagen Fjärdhundra Rör och Grillby Rör, 
som hon äger tillsammans med sin man 
Patrik Larsson. Tillsammans omsätter de 
båda företagen drygt 35 miljoner kronor 
(se nr 12/2013 av VVS-Forum).

Women in Progress hade sitt första 
möte som omfattade en heldag i Stock-

holm den 26 maj och Theresa Östman 
var där. 

– Jag sitter visserligen i styrelsen 
för Företagarna så jag vet en del av vad 
styrelse arbete innebär, men jag skulle 
vilja veta vad det här betyder för mig och 
vårt företag. I höstas köpte vi Grillby Rör 
och därigenom ökade vår omsättning 
betydligt. 

Theresa Östman menar att det nu kanske 
kan bli aktuellt att ta in en extern styrel-
seledamot. 

– Jag har förstått att det inte fi nns så 
många företag med en omsättning över 
20 miljoner kronor som inte har en ex-
tern styrelseledamot, säger hon. 

Eftersom hon inte riktigt vet vad en 
sådan person ska ha för uppgifter så hop-

pas hon att hon genom att delta i Women 
in Progress ska få förklarat varför det 
skulle vara bra att ta in en utomstående i 
styrelsen.

– Dessutom ingår i programmet att jag 
kan få en mentor och den personen kan-
ske skulle kunna ingå i vår styrelse. 

Theresa Östman berättar att alla del-
tagare i Women in Progress ska få en så 
kallad anxiologisk profi l, vilket betyder 
att personens svagheter och styrkor tas 
fram. 

– För meningen är att den som blir 
min mentor ska vara lite av min motsats, 
det vill säga vi ska komplettera varandra, 
säger hon, fortfarande lite osäker om vad 
det kommer att leda till. 

Det första mötet den 26 maj varade 
under en hel dag och var i princip en ut-
bildningsdag för deltagarna. 

– Vi var sex kvinnor som kom från helt 
olika branscher, säger Theresa Östman. 
Kravet är att företaget ska omsätta minst 
10 miljoner kronor. 

Nästa gång de träffas är i augusti på en 
så kallad speed-dating träff.

– Då ska vi göra en ”match-making” 
för då deltar mentorerna, som är vd:ar 
eller styrelseledamöter i lite större bolag 
och har erfarenhet.

– Jag tycker att det här verkar jätte-
intressant. Vad en styrelse kan göra för 
mig, det behöver jag få mer insikt i. 

Margareta Neld är vd på Women in 
Progress och håller i utbildningen av 
mentorer och ägare i Stockholm och är 
övergripande ansvarig för projektet. 

Marita Björklund

 Women in progress 
väckte kvinnlig VVS-vd:s intresse

Theresa Östman, vd på 

Fjärdhundra Rör och Grillby Rör.

F
O

T
O

: 
M

A
R

IT
A

 B
J

Ö
R

K
L

U
N

D

Den 6–7 maj avgjordes Skol-SM i kyl- och 
värmepumpteknik i Stockholm. Vann gjor-
de Victor Backman från Jämtlands gymnasi-
um i Öster sund. På andra plats kom Kristina 
Nyström från Polhemsskolan i Gävle.

Skol-SM i kyl- och värmepumpteknik an-
ordnas varje år för de som går tredje året på 
gymnasiets VVS- och fas tighetsprogram. 

– Jag kommer defi nitivt att jobba i kyl- 
och värmepumpbranschen. Men först 
ska jag lära mig ännu mer kylteknik på 

yrkeshögskolan och jag vill gå på IUC i 
Katrineholm, säger skolmästaren Victor 
Backman, enligt ett pressmeddelande 
från branschorganisationen Svenska Kyl & 
Värme pumpföreningen.

– I år hade vi för andra gången i tävling-
ens historia en tjej som tävlade och det är 
extra glädjande att hon knep andraplatsen 
i den hårda konkurrensen, säger huvud-
domaren Jonas Josefsson från LN-Kyla AB, 
Gnosjö. 

Vinnare i Skol-SM i kyl- och värmepumpteknik utsedd

Victor Backman tvåa från vänster vann, 

Kristina Nyström blev tvåa. På bilden fi nns 

också Roger Wranér, Ahlsell, och de två som 

kom på tredjeplats: Robin Löfstedt, Universi-

tetsholmens gymnasium, Malmö och Fredrik 

Tjärnås, Jämtlands gymnasium, Östersund.


