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Ett ställe där företagsamma människor
kan träffas och nätverka. Det är vad Julia
Rosqvists mötesplatser, de så kallade
morgonsofforna ska vara. Målet är att
detta ska leda till tillväxt. Nu kommer
Morgonsoffan till KFV-området med premiär i Katrineholm den 1 februari.

Utformningen är ganska enkel att förstå. Julia
Rosqvist träffar och intervjuar intressanta personer som de lokala arrangörerna tipsat om, lite
som ett frukostprogram på tv. Julia har drivit
den här typen av möten för företagsamma personer i många år med start hemma i Örebro.
I dagsläget håller hon igång liknande verksamhet på en bra bit över tio ställen, och nu kommer
hennes morgonsoffa även till KFV-regionen. Med
start den 1 februari anordnas tre soffor i vår och
tre i höst. Premiären och tre till på Perrongen
i Katrineholm och så en i Vingåker och en i Flen.
Valet av Perrongen förklarar KFV Marknadsförings vd Harriet Nilsson med att man vill skapa en brygga där företrädare för näringslivet och
kulturen kan lämna sina ofta åtskilda zoner och
mötas.
Målet med morgonsoffan är att den delvis
ska ge inspiration genom att lyfta fram företagsamma människor, men också att mötesplatsen
i sig ska vara ett ställe att nätverka på för att i
längden ge tillväxt och leda till ökad näringsverksamhet i regionen.

Potentiella bästa vänner

Julia Rosqvist jämför morgonsoffans funktion
med en annan typ av tillväxt, den som sker när
man möts och sedan skaffar barn ihop.
– Jag ser alla nya människor som potentiella
bästa vänner. Men utan kunskap om varandra
blir det ingen relation. Det viktiga är att få till
ett möte. Det är sällan man gifter sig och skaffar
barn ihop samma dag som man träffas, men man
måste kunna mötas någonstans för att bygga relationer och så småningom skapa tillväxt.
Men ibland går det faktiskt väldigt fort att
skaffa det där barnet ihop. Ett av Julias bästa
minnen från morgonsofforna hon haft var när
hon presenterade en av alla dessa företagsamma
människor som hade en bra idé, en uppfinning,
och som direkt efter presentationen fick kontakt
med en intresserad finansiär.
Julia Rosqvist sticker inte under stol med att
morgonsofforna också är stora kickar för henne
själv.

Julia Rosqvist håller igång träffar för företagsamma människor i en lång rad kommuner. Nu kommer ”Morgonsoffan” till
KFV-regionen. Första träffen hålls den 1 februari på Perrongen i Katrineholm, och en av gästerna i Julias soffa premiärmorgonen är Jens Spendrup. Även UF-företaget Frukostpåsen kommer att presenteras.

– Det här är det roligaste jag har gjort. Det
är vansinnigt roligt att träffa nya människor,
alla människotyper. Det spelar ingen roll om
det är två gymnasietjejer från ett UF-företag eller en äldre manlig politiker. Kommer
det fram någon och säger ”Tack Julia” är det en
jätte-egoboost. Jag gör ju inte det här för mig
själv utan för att människor ska nätverka.

Lagom är bäst

För KFV-soffans del så ser hon inte antalet besökare som en indikator på hur lyckad den blir,
även om hon förstås inte vill se en tom lokal.
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– En gång var det 450 personer på en morgonsoffa. Det är inte säkert att det är bättre än en
med 60–100 besökare. Det blir så många att man
kanske inte hittar den man skulle kunna göra
affärer med. Det kan bli som en stor fest där man
inte hinner prata med alla.
– Målet är att alla ska gå därifrån med ett leende på läpparna och känna sig nöjda. Alla tänker
”What’s in it for me?” och för att det ska vara värt
tiden, besväret, bensinen som går åt för att ta sig
Vingåker–Katrineholm måste folk känna att det
gav dem någonting.
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