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Nytt samarbete med Odal Näringshage. 
Kulturchefen i Hamar Fylkeskommune Randi Langöigjelten 
och Tove Gulbrandsen VD för Odal Näringshage vid ett möte 
på fylkeskommunen i Hamar.
Stiftelsen Minerva har inlett ett samarbete med Odal Näring-
shage i Skarnes Hedmarks Fylke i Norge. Samarbetet går ut 
på att skapa nya företagsnätverk som ska berika och ge ett 
mervärde för småföretagare i Dalarna och Hedmark.

Presentation av Odal Näringshage:
Næringshagen skal være et levende miljø som tiltrekker seg folk 
med høyere utdannelse, gründere og teknologisk kompetanse. 
Slik skapes en samhandling og et utviklingsmiljø gjennom å 
legge forholdene til rette for et felleskap.

Minervas Nya Hemsida
Stiftelsen Minervas hemsida kapades i slutet av 2014. 
All information som byggts upp försvann. Det har 
varit ett omfattande arbete att rekonstruera texter och 
bilder eftersom det mesta var borta. Men det positiva 
i det hela är att nu har vi ett helt nytt utseende. Som 
vi är mycket nöjda med.

Gå gärna in på www.minerva.nu och se efter vad du 
tycker! Vi vill gärna ha kommentarer!

Ny hemsida, Nytt samarbete med Odal Näringshage, Winnet 
Dalarna, Minervas Mentorprogram, Nordiskt Mentoring Network.

Kulturchefen i Hamar Fylkeskommune Randi 
Langöigjelten (till vänster) och Tove Gulbrandsen VD 
för Odal Näringshage



Winnet Dalarna Minervas Mentorprogram
Stiftelsen Minervas kvalitetscerti� erade men-
torprogram tar dagens medarbetare till fram-
tidens ledare

”Minervas Mentorprogram - ökad eff ektivitet 
från första mötet” 

Stiftelsen Minerva startar nästa kvalitetssäkrade 
mentorprogram under hösten 2015. På 
www.minerva.nu fi nns vår broschyr som berättar 
om det unika med Minervas mentorprogram. 
Där kan du också boka ett personligt möte och 
plats att delta. Välkommen!

________________________________

”Stiftelsen Minerva har lång erfarenhet av men-
torprogram och mycket hög kompetens och
erfarenhet, vilket präglar hela processen. Verk-
samheten vilar på stark värdegrund vilket ger hög
trovärdighet för mig.”

- Jörgen Fältsjö, 
VD Kraftplan 
AB, en av Min-
ervas erfarna 
mentorer

Nordiskt Mentoring Network
Stiftelsen Minerva tillsammans med partners 
Kvinfo i Köpenhamn och Likestillingssenteret 
i Hamar på konferensen ”Nordiskt Mentoring 
Network i Köpenhamn den 11 maj. Läs hela 
artikeln på: http://www.anpdm.com/

Medlemskap i Nordisk Mentoring Network 
kontakta grl@likestillingssenteret.no eller 
president@minerva.nu

Verksamheten Winnet Dalarna går mot sitt slut. 
Men samarbetet fortsätter förhoppningsvis i 
ett nytt ESF projekt. Länsstyrelsen, Hedemora 
Näringsliv AB och Stiftelsen Minerva kommer, 
om projektet godkänns, att driva ett projekt som 
handlar om den könsuppdelade arbetsmarknaden 
och jämställdhet i Räddningstjänsten, kom-
munerna m.fl . 
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Vi lägger alltid upp våra nyheter först på vår hemsida 
och vår facebooksida. Följ oss gärna!

Ansvarig utgivare – Marianne Lundberg 
Kyrkbacksvägen 8, 791 33 Falun  |  023-159 11

www.minerva.nu


