
Det digitala sam arbetet gav sti pendi u m
SlttlntrlHå I torsdagp fick Sara Norman, Vilhelmina och

Jenny Grönlund, Bollnäs, ta emot eft stipendium på GhaF

merska huset i Göteborg för sitt arbete med "Digitala Ho-

tellet".
Stipendiet som kommer bloms och Greta Jonz6ns

från Iris Jonz6n Sand- stiftelse tilldelas framåt-

strävande kvinnor som
visar prov på extraordi-
när ftirmåga och fuiv-
kraft och som bedöms ha
vilja och goda möjligheter
att nå sitt mä. I år var det
22 stipendiater som fick

dela på 1,1 miljoner kro-
nor och prisutdelarna,
fonden, SEB och l&innor
kan, poängterar att fram-
åtsträvande är något det
läggs stor vikt vid.

Sudda utgänser
I samband med stipen-

dieutdelningen fick Sara
Norman och Jenny Grön-
lund äran att hålla i en
ftireläsning diir de berät-
tade om sin väg från stu-
denter till egrta ftireta-
Bile, om möjligheterna
att arbeta på distans från
lands- och glesbygd och
att det gar att kombinera
egenforetagande och
mammaroll.

I det digitala hotellet
vill Sara Norman och Jen-
ny Grönlund sudda ut
gränserna mellan det fy-

siska och digitala möte.
Målet är att grupper ska
fortsätta kommunicera
med varandra efter ett av-
slutat fysiskt möte och i
stiillet fiir en avslutad
konferens få till en le-
vande process. De vill
skapa digitala kopior av
sammanträdeslokalerna
som en konferensgrupp
kan ha uppfiiljning eller
återtriiffar i efter en van-
lig konferens.

Athmdv$ll aöeilsEshet
Motiveringen till sti-

pendiet lyder:
Jenny Grönlund och Sa-

ra Norman, "ftir den
okonventionella metod
som deras samarbete re-
sulterat i, diir de suddar
ut gränserna mellan det
fysiska och det digitala

mötet, ett nytänkande
som resulterar i en stor
samlad kompetens i små
fiiretag och på små orter.
Arbetet sker på distans
och med hjåilp av ny tek-
nik. De vill visa andra
unga att det finns alterna-
tiv till arbetslöshet och
låglönearbete. Tillsam-
mans driver de mötes-
platserna "Jaktporten"
och "Vilhelminabloggen",
en lokal mötespl.,ats. De
arbetar med små och me-
delstora ftiretag, kommu-
ner och landsting. Niir
Europa gar mot ökad jåim-

stiilldhet ställs krav på att
utveckla nya arbetssätt,
alla nivåer måste samver-
ka, ett digitatt hotell blir
ett nytt sätt att samver-
ka".
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