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Pressmeddelande 

Sigrid Strands stipendium utses årligen till en kvinna, uppfinnare eller innovatör, boende i 
Jämtlands län. Detta år utdelas stipendiet i samband med utdelning av andra utmärkelser i 
Härjedalens kommun på Wemer Restauran & Kök i Hede den 9 oktober.  
 
2020 års stipendiat är Sara Carlemår för sin sociala innovation och buisiness startup i bolaget 
GLOW 4 equality AB. Stipendiet är en check på 30 000 kronor som ska användas för att yt-
terligare utveckla tjänsten. 
 
Motivering  

Bolaget GLOW 4 equality AB presenterar en social innovation och buisiness startup med en 
tjänst som globalt bidrar till jämställdhet för kvinnors egenmakt. Kärnerbjudandet är profess-
ionell gruppcoachning online. Det kostnadsfria coaching-programmet förbättrar varje kvinnas 
förmåga att stärka andra. Programmets ämnen kopplas till delmål inom Agenda2030 mål #5. 

Styrelsen anser att tjänsten har ett innovativt anslag med metoden samt att finansieringen inte 
ligger på deltagaren utan kommer från andra samhällsintresserade aktörer.  

Tjänsten går i linje med stadgarna och tolkningen av Sigrids vilja för stipendiet. Innovationen 
utvecklar företaget samt placerar Jämtland på kartan inom detta ämne. 

 
”Den Hjälpande Handen” 

I samband med stipendiet som delas ut, uppmärksammas också en person som har hjälpt  
stipendiaten att utveckla tjänsten, i detta fall Anette Tandberg, ICC coach. 
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Presentation av Sigrid Strands Fond för Kvinnliga Uppfinnare 

Sigrid Strand var större delen av sitt liv bosatt i Turas, Linsell, Härjedalen. Hon hade alltid 
haft en särskild blick för behovet av innovationer och tekniska lösningar för dagliga brister 
och problem. Hon hade uppmärksammat att kvinnor generellt sett inte tacklade problemen på 
samma sätt som männen, att de inte var lika benägna att ta för sig, ta stora risker, att se före-
tagsidéer storskaliga eller att sätta sig i ekonomisk skuld för utveckling. När Sigrid gick bort, 
lämnade hon efter sig sin fond för kvinnliga uppfinnare och innovatörer. 

Sigrids önskan var att hjälpa fram och entusiasmera innovativa kvinnor och samtidigt knuffa 
på utvecklingen av länets företagsamhet. Med anledning av detta bildade hon en stiftelse ”Si-
grid Strands fond för kvinnliga uppfinnare i Jämtlands län”. 

Hösten 2006 fick Sigrid Strand mottaga Mentorpriset från Agne Johanssons Minnesfond på 
Tekniska Mässan i Stockholm. Sigrid fick priset tack vare sin fond och därmed som den men-
tor hon var för kvinnliga uppfinnare. 2009 mottog hon även ett jämställdhetspris från det 
kvinnliga nätverket Helga som varje år delade ut ett jämställdhetspris i Härjedalen. Alla pris-
pengar liksom hennes kapital överförde hon under sin levnad till fonden och hälften av kvar-
låtenskapen efter hennes död gick också till fonden. 

”Stiftelsen skall, utan begränsning till vissa familjer eller bestämda personer, främja i första 
hand länets näringsliv genom att stödja kvinnliga uppfinnare samt kvinnor med innovativa 
affärsidéer, bosatta i nuvarande Jämtlands län.” 

Stiftelsens styrelse utser en eller flera stipendiater en gång varje år. Stipendiet utgörs av ett 
penningbelopp från fonden samt diplom och blommor. Stipendiet skall i första hand användas 
till kunskapsinhämtning, kontaktsskapandet, prototyper, produktutveckling, komplettering 
och förbättring av befintliga produkter och allt vad som i övrigt tillhör förverkligandet av ut-
vecklingsbara idéer. Styrelsen utser också ”Den Hjälpande Handen” som har hjälpt stipendia-
ten med stöd och råd.  

Styrelsen 

Stiftelsens styrelse består av fyra personer som var och en är representerar Härjedalens kom-
mun, Innovativa Kvinnor, MIUN Innovation samt Swedbank Jämtland-Härjedalen. 
 

Frågor 

Besvaras av ordföranden Malin Nyqvist Ljungberg tel. 0684-167 51. 
S I G R I D  S T R A N D S  F O N D  F Ö R  K V I N N L I G A  U P P F I N N A R E  I  J Ä M T L A N D S  L Ä N  
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