
Frågor: 
Kontakta någon av kursledarna 
Annika Lundegårdh, 
070 795 23 93, genuin@gfok.se eller 
Susanne Steffner, 
070 660 18 61, susanne.steffner@telia.com 

Mer information: 
För detaljerat program skicka ett mail till 
genuin@gfok.se eller se hemsida
www.landsbygduppland.se

Drivkraftiga företag på landsbygden!
Kvinna - ta ditt företagande ett steg till i utvecklingen!

Vårens uppskattade kursserie kommer nu på nytt. 
Tag chansen - utveckla ditt företag!

Välkommen till en kursserie där du får möjlighet att lyssna och lära om hur du kan ta ditt 
företag vidare! Du har även möjlighet att delta aktivt i diskussioner om olika hinder deltagarna 
stött på. Ämnen som kommer att diskuteras är bl.a. företagens villkor och utveckling, marknads-
föring, avtal, finansiering och lönsamhet samt din drivkraft och potentiella affärsidéer. 
Med kursen kommer också en möjlighet att delta i ett nätverk av drivkraftiga företagare.

Lokal:  Uppsala, plats meddelas i samband med bekräftelse.
Tid:    16.00-19.30.  Första tillfället är onsdag 29 sep, därefter onsdagarna 6 okt, 13 okt, 20 okt, 
     27 okt samt 10 nov.
Pris:    1600 kr exklusive moms. Priset inkluderar alla kurstillfällen, kaffe samt lättare måltid. 
      Pris inklusive moms är 1850 kr.
 
Deltagarantalet är begränsat till 15 för att varje företagare ska få ”sitt” utrymme.
 

Deltagarnas synpunkter från vårens kurs:
”Jag tycker själv att man fick en unik möjlighet att analysera sitt företag och slipa på affärsplanen. 
Den måste ju uppdateras med jämna mellanrum men det är sällan man ger sig tid till det.”. 
”Bra insikt om vad det innebär att skaffa anställd”. ”Kunniga kursledare, utbyte av erfarenhet med
 de andra”. ”Bra med kopplingen till egna företaget hela tiden”. ”Klart och tydligt med uträkningar”.

.

 

Anmälan:
Senast 24 september. Anmälan görs på 
www.lansstyrelsen.se/uppsala/driv
Efter kursanmälan och inbetald avgift 
erhåller du en bekräftelse från kursledarna. 
Saknar du bekräftelse? Hör av dig! 

Betalning: 
Kursavgift betalas till Länsstyrelsens 
plusgiro 35173-4 uppge Drivkraftiga företagare 
samt ditt namn. Avgift erläggs i samband med 
anmälan till kursen. Om du inte har möjlighet 
att anmäla via webben anmäl dig till Anna Anjou
018-19 53 30 eller till någon av kursledarna 
(se ovan).

* Definition av landsbygd och tätort. Landsbygd är utanför tätort. Tätort definieras innehålla mer än 3000 personer. Kontakta Anna Anjou, 
Länsstyrelsen eller kursledningen för frågor om målgruppen. I mån av plats får även tätortsföretagare delta. Kontakta kursledningen för besked.


