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Dagen K – ett landsbygdsseminarium på Österlen 
 
Kvinnors företagande och Kompetens, Korsbefruktning av olika näringar och Kommunal 
näringslivspolitik 
 
Dagen K är ett seminarium om kvinnors företagande och behovet av att tänka nytt och hitta utvecklingskraft 
för framtiden. Vi har en ambition att koppla ihop den gamla med den nya näringen för att synliggöra 
betydelse av båda och det strategiskt viktiga i att samarbeta för människors och företags möjlighet att vistas, 
verka och växa i hela landet. 
 
- Här på Österlen ser vi en ökande trend av företagen som startas av kvinnor, säger Katarina Bruning, ordf. 
Nätverket Qlara. Företagen som startas finns framför allt inom de nya näringarna, ex inom turism och hälsa 
samt tjänsteproducerande företag. Under den här dagen känns det därför extra spännande att vi låter 
företagare från de traditionella näringarna, ex grisuppfödning, mjölkproduktion med flera, möta företagare i 
de nya näringarna. Samtal som vi hoppas ska ge både insikt och några goda skratt. Samtalsledare är Gudrun 
Schyman och Camilla Backman 
 
Lotte Kolare från NyföretagarCentrum berättar om sin spaning på nyföretagande och kvinnors i synnerhet. 
Marint Centrum i Simrishamn representeras av Madeleine Lundin, och hon berättar om deras arbete under de 
två senaste året och det företagsfrämjande systemet i Skåne i förhållande till kvinnors företagande. 
 
Dessutom har vi bjudit in de politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige i Simrishamn. De 
får möjlighet att svara på frågor om deras näringslivspolitik och hur se ser på framtiden och utvecklingen. 
Frågestunden leds av Katarina Bruning och Gunnel Ottersten från Nätverket Qlara. 
 
Gunilla Thorstensson, programansvarig för Främja kvinnors företagande på Tillväxterverket, inledningstalar 
på ämnet ”Bredda vägarna till näringslivet”. Dagens konferencier är Susanna Persson Halapi. 
 
– Seminariet börjar kl 12.30 i Marint Centrum i Simrishamn, säger Katarina Bruning, men redan kl 10.00 
öppnar vi dörrarna till en utställning där företagarna i Nätverket Qlara med flera visar upp sina företag. Vi ser 
fram mot en innehållsrik dag då vi kan bjuda på både intressant information och ett positivt engagemang. 
 
Seminariet är ett samarbete mellan Nätverket Qlara, NyföretagarCentrum och enskilda företagare. Dagen K 
kommer att vara ett årligt återkommande arrangemang och 2013 är det första året.  

  
 
 
 
 

http://www.sannaperssonhalapi.com/
http://www.qlara.net/
http://www.nyforetagarcentrum.se/ystad
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