3ª Acta – Reunió mensual
de Comissions de Treball
Dimecres 4 Maig 2016
Hora: 14hs
LLoc: C/Churruca, 88 (Mataró)

A Mataró, a les 14hs del dimecres 4 de Maig de 2016 al Carrer Churruca 88, es celebra la Reunió de Comissions, assistint les persones a continuació detallades:
-

Lorena Sánchez

-

Alejandra Yara

-

Valentina Thörner

-

Roser Manté

-

Ilaria Murábito

-

Mª José Ramírez

-

Pilar González

-

Montse Clapés

-

Anna de Quirós

-

Belen Escolá

-

Gemmma Codony

1

Ordre del Dia:
1. Posada al dia de les comissions

1.1 Comissió RSC.
Gemma ens explica que treballaran amb les companyes d'Esdeveniments pel Sopar d’empresàries d’estiu i
miraran de recaptar diners pels projectes "dones emprenedores de l’Índia" de la FVF.
1.2 - Comissió esdeveniments i benvinguda
Pili ens explica que l'Analia no pot dedicar-se, es trucarà a la Maica perquè estava en assessorament a veure si vol participar activament.
Les trobades del dia 10 necessiten un canvi per horari i lloc, el suggeriment es fer trobades trimestrals a les
20h amb el format d’explicació per part d'una sòcia i sopar. Comencem el dia 10 de juny.
Sopar estiu obert amb el format del sopar d'octubre amb la col·laboració de la comissió de RSC per explicar
el seu projecte amb la FVF.
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1.3 - Comissió Aterratge
Maria José ens diu que la valoració del aterratge local no va tenir assistència i es creu que es perquè no es
va fer difusió amb temps suficient.
El proper Aterratge Local s'està mirant de contactar amb Mr.Wonderful
Viatge a la inspiració, el viatge de Focus Woman no ha sigut atractiu per preu i no es farà.
Viatge a la Innovació estan treballant en el destí.
1.4 – Comissió Comunicació
Alejandra i Roser ens diuen que falta personal, els projectes estan però no surten per falta de temps.
Es donarà a una representant de cada comissió una clau d'autora i vídeo d'informació perquè cada comissió
pugui pujar informació al FB.
Projectes: PIMEC, grup FB privat i notícies sòcies amb vídeo.
1.5 – Comissió Formació
Montse Clapés ens explica la Proposta de tres cursos fins final d'any subvencionats , cursos de 30h presencials: Lideratge d'equips, Tècniques de coaching, Gestió Empresarial per els treballadors autònoms.
Mínim d'assistents 15 persones per el que es decideix obrir a no sòcies, seran sessions 4h al carrer Herrera.

2. Belén explica que necessita alliberar-se de feina demanant deixar l'enllaç d'aterratge, les subvencions i
els pressupostos de les jornades (aquests tant sols els supervisarà). La Junta decideix repartir entre la Junta
el tema subvencions, i els pressupostos dels esdeveniments. El nou enllaç d'aterratge serà Ilaria Murabito.

Propera reunió dimecres 1 de Juny a la mateixa hora i al mateix lloc

Junta Directiva
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