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Grundlag for afstemning om Grundlag for afstemning om Grundlag for afstemning om Grundlag for afstemning om VIRKSOMME VIRKSOMME VIRKSOMME VIRKSOMME kkkkvindervindervindervinderssss    integrering i SMVdanmarkintegrering i SMVdanmarkintegrering i SMVdanmarkintegrering i SMVdanmark    

GeneralforsamlingGeneralforsamlingGeneralforsamlingGeneralforsamling    tirsdag den tirsdag den tirsdag den tirsdag den 13. september 202213. september 202213. september 202213. september 2022    

VIRKSOMME VIRKSOMME VIRKSOMME VIRKSOMME kkkkvindervindervindervinder    iiii    SMVdanmarkSMVdanmarkSMVdanmarkSMVdanmark    
 

Baggrund 
Foreningen VIRKSOMME kvinder blev stiftet 11.11.1963 med det formål at arbejde for at forbedre 

vilkårene for kvinder i det danske erhvervsliv. Foreningen blev stiftet i samarbejde med det davæ-

rende Håndværksrådet, og foreningen har således været medlem af SMVdanmark siden stiftelsen i 

1963. Da VIRKSOMME kvinder var på sit højeste, havde foreningen 1.220 medlemmer. Siden er 

medlemstallet faldet år efter år og er nu nede på 72 aktive og 59 senior medlemmer.  

 

VIRKSOMME kvinder har løbende forsøgt sig med forskellige initiativer med henblik på at rekruttere 

nye medlemmer. Imidlertid er det ikke lykkedes, og foreningen har derfor nu henvendt sig til SMV-

danmark med henblik på at få afklaret, om vi i fællesskab kan finde en fremtidssikret løsning for 

VIRKSOMME kvinder. 

 

VIRKSOMME kvinders ståsted 
Der findes i dag langt flere kvindelige netværk, end da VIRKSOMME kvinder blev etableret i 1963. 

Og hvis VIRKSOMME kvinder fortsat skal bestå, er det vigtigt at finde ind til dna’et og ind til det, som 

gør VIRKSOMME kvinder til noget særligt. For konkurrencen er benhård.  

 

Der er ingen tvivl om, at det politiske fokus er en vigtig del af fundamentet for VIRKSOMME kvinder. 

Foreningen har altid arbejdet for at gøre det lettere for kvinder at drive virksomhed i Danmark. Det 

er netop også af den årsag, at medlemskabet af SMVdanmark vejer tungt. Imidlertid er mange af de 

politiske udfordringer med fokus på selvstændige kvinder i langt overvejende grad blevet løst, og 

FaktaboksFaktaboksFaktaboksFaktaboks    

- VIRKSOMME kvinder integreres ind i SMVdanmark med potentiale for øget medlemskab via an-

dre 

  medlemmer i SMVdanmark  

- Styregrupperne lokalt og på landsplan skal fremover have fokus på at skabe spændende arran-

ge- 

  menter og aktiviteter for medlemmerne 

- Administrative opgaver håndteres fremover af SMVdanmark 

- Direkte medlemskab for virksomheden i SMVdanmark giver nye muligheder for 

  hele virksomheden og ikke kun medlemmet af VIRKSOMME kvinder 

- Seniorerne er fortsat medlem og er en engageret del af VIRKSOMME kvinder på lokal- og  

  landsplan  

- Medlemmer der på anden måde er medlem af SMVdanmark får en kontingentnedsættelse 

- For medlemmer, der har 5 ansatte og derover, sker der en gradvis tilpasning på 3 år til SMVdan- 

  marks kontingent  

- Der vil være økonomisk trækningsret for lokale styregrupper og landsstyregruppen til brug ved 
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det er derfor væsentligt at få afgjort, i hvilken grad det politiske skal være en del af netværket 

fremover. 

 

De lokale netværk drives af en række ildsjæle, som på frivillig basis driver netværkene. Kvinderne 

deltager, fordi det er værdiskabende at mødes med ligesindede på tværs af fag og brancher og 

sparre med hinanden, og fordi foreningen har mulighed for at gøre en forskel politisk.  

 

Samarbejde med andre organisationer  
VIRKSOMME kvinder har igennem mange år haft en aktiv rolle i Fællesudvalget for Selvstændige og 

Medarbejdende Ægtefæller, som er et udvalg bestående af repræsentanter fra Landbrug & Fødeva-

rer, Familielandbruget og De samvirkende Købmænd om sociale vilkår for selvstændige og medar-

bejdende ægtefæller. Udvalget har adskillige gange skrevet breve til forskellige ministre og indgivet 

fælles høringssvar. 

 

I Kvinderådet har VIRKSOMME kvinder en repræsentant i bestyrelsen og tre repræsentanter i  

repræsentantskabet.  

 

Forslag til ny struktur for VIRKSOMME VIRKSOMME VIRKSOMME VIRKSOMME kvinderkvinderkvinderkvinder 
Medlemskabet bliver fremover for hele VIRKSOMME kvinders virksomheder og ikke kun for den en-

kelte.  
SMVdanmark arbejder aktivt for at hverve flere medlemmer til VIRKSOMME kvinder, når medlem-

merne af foreningen integreres i SMVdanmark. Administrationen af VIRKSOMME kvinder sammen-

lægges med SMVdanmarks administration. 

Herudover kommer, at en integration vil gøre det muligt at reklamere for netværket over for kvin-

delige medlemmer af SMVdanmark.  

 

Navn for netværket fremover:Navn for netværket fremover:Navn for netværket fremover:Navn for netværket fremover:    

VIRKSOMME kvinder 

Netværk for selvstændige kvinder i SMVdanmark  

 

Den nye organiseringDen nye organiseringDen nye organiseringDen nye organisering 

VIRKSOMME kvinder organisering, vil på mange måder blive videreført i et nyt set-up. Der vil fortsat 

være en valgt landsstyregruppe, som skal sætte retningen for netværket, og der er også fortsat 

stort behov for lokale netværksgrupper anført af frivillige kræfter, som naturligvis supporteres af 

landsstyregruppen og af SMVdanmarks sekretariat. 

 

LandsplanLandsplanLandsplanLandsplan    

Der nedsættes en styregruppe som mødes med SMVdanmark min. 4 gange årligt og fastsætter stra-

tegi for netværket på landsplan. 

 

Landsstyregruppens vigtigste opgave bliver at udvikle netværket og ikke at drive netværket rent 

administrativt. 

Landsstyregruppen har ansvar for at: 

- Koordinere og samarbejde med SMVdanmark 

- Igangsætte og afholde arrangementer på landsplan 

- Være sparringspartnere til lokale netværk herunder medvirke til etablering af nye netværk 
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- Bidrage til nyhedsbreve samt give input til SOME og hjemmeside 

- Indgå i samarbejdet med andre interessenter med fokus på kvinder i selvstændige erhverv fx 

Fællesudvalget og Kvinderådet. Nuværende samarbejder og medlemskab fastholdes frem-

over. Der udpeges repræsentanter på årsmøde/generalforsamlingen.   

- Indgå i tværfaglige udvalg/arbejdsgrupper i SMVdanmark 

 

Landsstyregruppen vælges af netværkets medlemmer på et årsmøde/generalforsamling.  

 

Lokale netværkLokale netværkLokale netværkLokale netværk    

Lokale netværk har ligeledes fortsat en styregruppe, som er ansvarlig for lokale aktiviteter og kom-

mer med input og behov til landsstyregruppen. De beholder deres eksisterende formue og får en 

trækningsret pr. medlem pr. år fra SMVdanmark. 

Der afholdes fortsat årsmøde, hvor styregruppen vælges.  

Det lokale netværk har fortsat ansvar for den lokale økonomi og fremsender regnskab til SMVdan-

mark. 

 

ØkonomienØkonomienØkonomienØkonomien    

VIRKSOMME kvinders virksomheder betaler fremover kontingent direkte til SMVdanmark, der 

fremover forestår administration forbundet med bl.a. opkrævning af kontingent, gennemførelse af 

lands- netværksmøder, udarbejdelse af nyhedsbreve, bidrage hos lokale netværk ved behov m.v. Alt 

sammen naturligvis i samarbejde med Landsstyregruppen.  

 

AktivAktivAktivAktivt t t t medlemskabmedlemskabmedlemskabmedlemskab    

Medlemskabet bliver fremover for VIRKSOMME kvinders virksomhed og ikke kun for det enkelte 

medlem. 

En analyse af de nuværende medlemmer af VIRKSOMME kvinder viser - at: 

15 medlemmer også er medlem af SMVdanmark på anden vis. I deres tilfælde betaler de kun for-

skellen på prisen af deres eksisterende SMVdanmark medlemskab (igennem en brancheorganisati-

on) og det normale medlemskontingent. *Dvs. en tillægsydelse til SMVdanmark. 

For alle andre ses medlemskontingentet i første række i tabellen nedenfor.  

Tabellen viser kontingentsatser for virksomheden, der er medlem direkte af SMVdanmark samt til-

lægsydelse for virksomheder, der i dag har et SMVdanmark medlemskab udenom VIRKSOMME kvin-

der. 

Beløbene ekskl. moms 

Antal aAntal aAntal aAntal ansattensattensattensatte    0000    ----    4444    5555    ----    9999    10101010----14141414    15151515----19191919    20202020----24242424    25252525----29292929    30303030----34343434    35353535----39393939    40404040----44444444    45+45+45+45+    

Kr./år 

(direkte 

medlemmer) 

2.047 4.095 6.141 8.188 10.235 12.282 14.328 16.376 18.423 21.835 

Tillægsydel-

se* 

1.500 

 

1.500 

 

1.500 

 

1.500 

 

1.500 

 

1.500 

 

1.500 

 

1.500 

 

1.500 

 

1.500 

 

 

Kontingent for VIRKSOMME kvinders medlemmer med flere end 5 ansatte, og som ikke er medlem 

via en anden brancheorganisation i SMVdanmark vil gradvis blive tilpasset SMVdanmarks kontin-

gentsatser over en periode på 3 år.  
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Senior medlemskabSenior medlemskabSenior medlemskabSenior medlemskab    

Nuværende seniorer og aktive medlemmer, der inden den 31.12.2022 overgår til seniormedlems-

skab, kan fortsat være en del af VIRKSOMME kvinder i SMVdanmark.  

Kontingentet for seniormedlemsskab vil for 2023 være 700 kr. inkl. moms, som indbetales via op-

krævning fra SMVdanmark.   

 

Opsparede beløb lokaltOpsparede beløb lokaltOpsparede beløb lokaltOpsparede beløb lokalt    og på landsplanog på landsplanog på landsplanog på landsplan    

- De lokale netværksgrupper beholder deres nuværende økonomiske midler 

- Landsforeningens nuværende økonomiske midler øremærkes til landsdækkende aktiviteter.  

TrækningsretTrækningsretTrækningsretTrækningsret    for lokale netværk og landsstyrfor lokale netværk og landsstyrfor lokale netværk og landsstyrfor lokale netværk og landsstyreeeegruppegruppegruppegruppennnn                        

De lokale netværksgrupper vil få trækningsret på 250 kr.  pr. medlem i 2023, uanset om medlem-

met er aktiv eller senior. 

Landsstyregruppen vil få trækningsret på 20t kr. i 2023. 

Herudover vil netværksgrupperne og landsstyregruppen fortsat have mulighed for at opkræve et 

deltagergebyr, hvis der er behov for det, i forbindelse med lokale- og landsdækkende aktiviteter. 

 

    

Inkluderede ydelser ved integration i SMVdanmarkInkluderede ydelser ved integration i SMVdanmarkInkluderede ydelser ved integration i SMVdanmarkInkluderede ydelser ved integration i SMVdanmark    
SMVdanmark vil assistere VIRKSOMME kvinder med:  

• Sekretariatsbistand/fast kontaktperson 

• Medlemsservice eks. udsendelse af lister over medlemmer, tilmelding etc.  

• Politisk interessevaretagelse 

• Facilitering af fire årlige styregruppemøder 

• Facilitering af to årlige landsdækkende netværksmøder for medlemmer i samarbejde med 

landsstyregruppen 

• Kontingentopkrævning inkl. evt. rykkerprocedure 

• Opsætning og udsendelse af VIRKSOMME kvinders nyhedsbrev i samarbejde med styre-

gruppen  

• Etablering og vedligeholdelse af hjemmeside 

• Bogføring  

• Udarbejdelse af regnskab 

 

Listen nedenfor er et udpluk af de fordele, som hele virksomhedenhele virksomhedenhele virksomhedenhele virksomheden fremover som medlem af  

SMVdanmark har adgang til: 

• Politisk interessevaretagelse  

• Gratis juridisk hotline 

• Netværksmøder 

• Webinarer 

• Nyhedsbreve 

• Juridisk sagsbehandling 

• 50 pct. rabat på eksportdokumenter (ATA Carnet) 

• Adgang til kurser og efteruddannelse med stor rabat 

• Billige forsikringer med fordelagtige vilkår 

• Brændstofkort (rabat på benzin, diesel, bilvask mm.) 

• Rabat på lønsystemer, økonomisystemer, rekruttering, marketing osv. 
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Plan for VIRKSOMME kvinders integration i SMVdanmark 
For hurtigst muligt at komme i gang med at fremtidssikre VIRKSOMME kvinder vil det være mest 

fordelagtigt, at integrationen sker ultimo 2022, så den nye struktur er gældende fra 1. januar 2023. 

 

Arbejdet hen imod den nye struktur igangsættes, såfremt der stemmes Ja til forslaget om integre-

ring med SMVdanmark på VIRKSOMME kvinders generalforsamling den 13. september 2022.  

 

Landsstyregruppen og SMVdanmark definerer i samarbejde hvilke opgaver, der skal prioriteres, og 

hvordan de bedst overdrages til SMVdanmark. I den forbindelse skal det blandt andet fastlægges, 

hvordan VIRKSOMME kvinder på landsplan og de lokale netværksgrupper administreres bedst mu-

ligt, samt hvorledes VIRKSOMME kvinder skal markedsføres med henblik på tiltrækning af nye med-

lemmer. 

 

 

 

Grundlag udarbejdet i samarbejde med SMVdanmarkGrundlag udarbejdet i samarbejde med SMVdanmarkGrundlag udarbejdet i samarbejde med SMVdanmarkGrundlag udarbejdet i samarbejde med SMVdanmark    

 

 

LandsstyregruppenLandsstyregruppenLandsstyregruppenLandsstyregruppen    

v/Landsleder v/Landsleder v/Landsleder v/Landsleder Anette Berg LaursenAnette Berg LaursenAnette Berg LaursenAnette Berg Laursen    

 

DatoDatoDatoDato    31. august 202231. august 202231. august 202231. august 2022    


