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Klöver Dams historia 

 
 Som jag minns det (dokumenterat också) skedde en programupptakt 

den 22 oktober 1989, då en av dåtidens uppmärksammade kvinnor, 

nämligen Eva Sternberg, höll ett inspirationsföredrag i Övik med 

ändamålet att väcka kvinnors lust att utvecklas.  1979 var Eva 

Sternberg 39 år – egen företagare från Göteborg, husmor, akademiker, 

språklärare, trebarnsmamma, trädgårdsodlare, sensitränare, vegetarian, 

cyklist, chefstränare, kristen, elev, rådgivare, hönsuppfödare m m allt 

enligt baksidestexten på hennes bok  Arbeta för livet. 

 

 1990 startar ett kvinnonätverk i Övik.  Det får namnet NolaQvinns – 

ett nätverk med målet att bl a öka kvinnors företagsamhet.  Bildas efter 

Eva Sternbergs föredrag. 

 

 Under 1996-1999 utkommer KvinnoPosten – ett nyhetsblad för 

kvinnor i utveckling. Den utkommer i totalt nio utgåvor, beskriver 

företagande kvinnor och deras företag. 

 

 Den 15 januari 1996 startar projektet Kvinnors Företagsamhet 

under ledning av Anne-Marie Niemi inom Näringslivsavdelningen, 

Örnsköldsviks kommun. Grunden var en motion 1989 från Agneta 

Lundberg och Elvy Söderström med förslag om att utreda kvinnors 

arbetsmarknad i Örnsköldsvik.  

 

 En kraftöverföringsdag arrangeras den 12 april 1997. 100 kvinnor 

samlas på Pinassen från länets sju kommuner. 

 

 1997 startar Klöver Dam inom Företagarna, Monica Lindmark är en 

av initiativtagarna. Under hösten 1997 ordnas 4 träffar i olika ämnen, 

som rör företagande. 

 

 1997 görs en utställning om Kvinnoprofiler i Örnsköldsvik på 

Örnsköldsviks Museum.  Det lokala Fredrika Bremer-Förbundet 

initierar utställningen. I en bok görs porträtt på 85 kvinnoprofiler ur 

olika läger. 

 

 Verksamheten inom NolaQvinns och Klöver Dam övergår alltmer i 

Klöver Dams regi. 

 

 1997 14-15/11 samlas 17 Klöverdamer i Olofsfors över ämnet 

Tillämpad marknadsföring. Lars Eidenvall leder. 
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 1998 - Nola Qvinns och Klöver Dam verkar sida vid sida. 

Den 16 maj debarkerade 35 kvinnliga företagare båten i Ulvöhamn 

för att delta i Klöverdams och Örnsköldsviks 

kommuns/näringslivskontors kurs i förhandlingsteknik för kvinnor.   

 

 Samtidigt ”stärker NolaQvinns kvinnor till kropp och själ”. 

Nolaqvinns betecknas som ett fristående nätverk i Örnsköldsviks 

kommun. Nätverket har 50 medlemmar. Nätverket har gått från 

tonvikt på eget företagande till att vara ett nätverk för alla kvinnor 

oavsett intressesfär.  

 

 Klöver Dam har under tiden ”skapats som ett nätverk avsett för 

kvinnliga företagare inom ramen för Företagarna.” 

 

 Den 15 januari 2007 avslutades Mentorprogrammet Gulli (döpt efter 

Gulli Carstedt) och det åttonde i ordningen med Anne-Marie Niemi 

(Öviks kommun) och Seija Hultman (SäjMej) som programledare. 

De pågick under åren 1998-2007 med ett 50-tal adepter. I dag är det 

nya huvudmän, som leder mentorprogrammen.  

 

 2010 NolaQvinns har upphört. Klöver Dam lever kraftfullt vidare. 

 

 

Hälsningar den 30 april 2010 

 

 

 

Seija (Hultman) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


