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Verksamhetsberättelse för år 2012

Styrelsen för Forum – Kvinnor och Funktionshinder
(FQ)
(org. nr. 802405 – 3566) avlämnar härmed verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning
för kalenderåret 2012.
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Barbro Carlsson, Stockholm
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Barbro Almquist, Stockholm
Birgitta Andersson, Stockholm kassaförvaltare
Elin Forsgren, Göteborg
Veronica Kallander, Sundbyberg, vice ordförande
Ingela Larsson, Stockholm, sekreterare
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Revisorer:
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Revisorsersättare:
Karin Hjalmarsson, Solna, föreningsrevisor

Ordinarie årsmöte 2012
Föreningens ordinarie årsmöte hölls den 6 maj 2012 i SRF:s lokaler,
Sandsborgsvägen 52 i Enskede, Stockholm. Gertrud Åström, ordförande
för Sveriges Kvinnolobby, valdes till mötesordförande och Ingela Larsson
till sekreterare. Röstlängden fastställdes till 18 röstberättigade medlem-
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mar. Ingen röstade via fullmakt.
Årsmötet beslutade om oförändrad medlemsavgift för år 2013.

Seminarium i anslutning till årsmötet
Ann Jönsson gjorde en uppskattad föredragning av Socialstyrelsens utbildningsmaterial ”Sällan sedda”. Ann Jönsson är författare till skriften.
Hon har i det sammanhanget inhämtat synpunkter från FQ. Hon berättade att materialet blivit oerhört efterfrågat runt om i landet och att hon
även ska föredra det i EU under våren och på FN:s statspartsmöte i augusti i New York. Ingen större efterfrågan finns i funktionshinderrörelsen i
Sverige.
Föredragningen följdes av frågor och diskussion.

Styrelsemöten
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 9 protokollförda styrelsemöten.
De flesta av dessa möten har ägt rum på kvällstid och med deltagande
av flera ledamöter per telefon. Telefonsammanträden är ett sätt för styrelsen att sammanträda utan att detta i alltför hög grad påverkar budgeten.

Medlemmar, medlemsorganisationer, stödmedlemmar
Vid årsskiftet den 31 december 2012 hade FQ 88 enskilda, röstberättigade medlemmar samt 12 enskilda stödmedlemmar och 20 stödjande
organisationer (Funktionshinderorganisationer på riks och lokalplan,
kvinnojourer med flera.)
Enligt stadgarna ska antalet röstberättigade, enskilda medlemmar och
antalet röstberättigade kvinnokommittéer, grupper, sammanslutningar
tillsammans vara minst 81 % av det sammanlagda medlemsantalet.

Kansli och personal
Styrelsen har av ekonomiska skäl valt att inte ha fast personal anställd.
Däremot köper styrelsen tjänster för specifika uppdrag.
FQ hyr ett litet arbetsrum i Synskadades Riksförbunds lokaler i Enskede
och köper kontorsservice och sekreterartjänst av SRF. Eftersom FQs
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ordförande är anställd på SRF är den lösningen, vad gäller hennes ideella arbete för FQ, praktiskt fördelaktig för henne.
Styrelsen har under året köpt tjänster av Gunilla Thomsson, Kunskapsbyrån G & H AB, för ekonomihantering, bokföring, betalningstjänster,
löne- och skattehantering, råd och stöd i ekonomifrågor, medlemsregistret samt framtagandet av ekonomiska rapporter.
Avtal är skrivna med SRF och med Kunskapsbyrån G & H AB.

FQ är representerat i:
- Regeringens Jämställdhetsråd
- Socialstyrelsens samrådsgrupp för sektorsansvar för funktionshinderpolitiken, Socialstyrelsens rådgivande nämnd för funktionshindersfrågor
- Referensgrupp ”Dubbelt Utsatt” Göteborg
- Rikspolisstyrelsens samråd
- Cedaw–nätverket
- Nätverket 8 mars organiserat av UN Women Sverige

FQ är medlem i:
-

Sveriges Kvinnolobby
UN Women Sverige.
HHF, HandikappHistoriska Föreningen
KFO, Kooperationens Förhandlingsorganisation.

Medlemsbrev
Under verksamhetsåret har styrelsen gett ut fyra medlemsbrev med information om pågående verksamhet.

Medlemsmöten
Kvinnopolitik
var rubriken på medlemsmötet den 17 mars i Enskede. Kicki Nordström
presenterade vår organisations del i den rapport som Kvinnolobbyn
sammanställt och som lämnats till FN om kvinnoorganisationers syn på
regeringens arbete med att motverka all diskriminering av kvinnor. Se
ovan. Därefter beskrev Gertrud Åström intryck och tankar kring det årliga
internationella jämställdhetsmötet i New York några veckor tidigare. Hon
konstaterade att jämställdheten knappast blivit bättre sedan världskvin-
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nokonferensen i Peking 1995. Mötet var webbsänt till medlemmar i SRF.
Statspartsmötet i New York
var ämnet för medlemsmöte den 28 oktober i Enskede. Maria Johansson
deltog och gav en rapport och egna reflexioner kring det ovan nämnda
statspartsmötet i New York där hon deltog i regeringsdelegationen som
representant för vår organisation. Maria kunde verkligen förmedla den
positiva känsla av inspiration som det går att få i internationella möten
med kvinnor och i detta fall kvinnor med funktionsnedsättningar. Mötet
var Webbsänt till medlemmar i SRF.

Annonsering/information
Den 8 mars hade FQ en annons med en kort presentation av vår organisation i tematidningen ”Kvinnors hälsa”, vilken var inbladad i Svenska
Dagbladet.
FQ annonserade även i tidningen LIV, som utges av Personskadeförbundet RTP. Det numret delades ut under mässan som kallas Hjultorget.
Båda annonserna hade möjlighet att nå många människor.

Möten med samarbetsorganisationer
Kvinnolobbyn
Vårt fruktbara samarbete Sveriges Kvinnolobby fortsätter och styrelseledamöter har deltagit i möten med Kvinnolobbyns medlemsförbund.
FQ har medverkat i Kvinnolobbys rapportering till FN om vår syn på regeringens arbete med att motverka all diskriminering av kvinnor och vår
syn på utgångspunkter i politiken för ett sådant arbete. I den sammanställning, som till största delen gjordes 2011 genom projektmedel från
Ungdomsstyrelsen, har vi givetvis koncentrerat oss på kvinnor med funktionsnedsättningar. Materialet presenterades på hemsidan och vid ett
medlemsmöte under våren.
Vårt avsnitt i rapporten presenterades också på ett seminarium i Örebro i
november då samtliga organisationer inom Kvinnolobbyn inbjudits till en
konferens om rapporten. Detta samarbete är angeläget för att vi ska
kunna vara i delaktiga i kvinnoorganisationernas jämställdhetsarbete.
Sveriges Kvinnolobby planerar en stor Nordisk kvinnokonferens i Malmö
i juni 2014. Tillsammans med övriga medlemsorganisationer i Kvinnolobbyn deltar FQ i det förberedelsearbetet. Styrelsen har utsett tre kvinnor
med kunskap om tillgänglighet att bistå Kvinnolobbyn i planeringsarbetet
för konferensen, så den ska bli tillgänglig för alla. Förhoppningen är att
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konferensen ska bli ett stort lyft för jämställdhetsarbetet i Norden och en
inspiration för kvinnorna.
Inför den internationella kvinnodagen den 8 mars var FQ tillsammans
med andra medlemsorganisationer i Kvinnolobbyn engagerade i en aktion för lika lön. Den gick under namnet 15:51-rörelsen och syftade till
den tidpunkt på dagen då kvinnor slutar få betalt för sitt arbete, beräknat
på en arbetsdag från 08.00-17.00.
Slutmanifestationen den 8 mars skedd i Kulturhuset, Stockholm kl 14 15:51.
HHF
HandikappHistoriska Föreningen, HHF, där FQ är medlem, och Nordiska
museet driver tillsammans ett projekt HAIKU, (Handikapphistoria i kulturarvet). I detta projekt insamlades livsberättelser för första gången digitalt
från kvinnor och män med funktionsnedsättningar. FQ har på olika sätt
under året inspirerat medlemmar att skriva och därmed dokumentera
livsbilder, skrivna av kvinnor med funktionsnedsättningar.
Funktionshinderrörelsen
De förbund som är medlemmar i FQ har under året kommit att alltmer
närma sig FQ i samband med olika aktiviteter och genusfrågorna i förbundens verksamhet har mer och mer blivit synliga. Handikappförbunden har tydligt markerat i sitt påverkansarbete betydelsen av att se behov och insatser utifrån mäns och kvinnors olika behov och samarbetet
fortsätter om en projektidé angående våld mot utrikes födda kvinnor med
funktionsnedsättningar. (se nedan).

Almedalen
Även under detta verksamhetsår deltog FQ i aktiviteter i Almedalen. Intressegruppen för Assistansberättigade, IfA, och FQ höll ett gemensamt
seminarium om ”Kvinnors perspektiv på personlig assistans”. Därutöver
deltog en representant för FQ i olika seminariedebatter den veckan om
jämställdhet och lyfte fram det som är speciellt angeläget för kvinnor med
funktionsnedsättningar.

Deltagande i Statspartsmöte i New York
FQ fick som enda organisation möjligheter att ingå i regeringsdelegationen och delta i FN:s statspartsmöte om kvinnor med funktionsnedsättningar i New York i september. FQ utsåg som sin representant vår medlem Maria Johansson, tillika ordförande i DHR. Sverige uppmärksamma-

7 (9)

des särskilt under statspartsmötet genom att ett av seminarierna i arrangemangen kring själva mötet ägnades åt socialstyrelsens utbildningsmaterial ”Sällan Sedda”, ett material om våld mot kvinnor med funktionsnedsättningar.

Parallellrapport
Genom projektmedel från Ungdomsstyrelsen framställde FQ under
främst 2011 en parallellrapport till regeringens officiella rapport om konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar,
(CRPD). Rapporten har under året färdigställts och överlämnats till FN:s
övervakningskommitté. FQs rapport berör enbart kvinnor.

Möten med partipolitiska kvinnoorganisationer
I början av juni skrev styrelsen en inbjudan till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer eller i förekommande fall partiledningarna för samtal om
politik som har betydelse för kvinnor med funktionsnedsättningar.
Under hösten genomfördes ett möte med Centerpartiets kvinnoförbund
och ett med Vänsterpartiet. Som underlag för diskussionerna presenterades vårt Policy program för 2012. Detta påverkansarbete upplevdes
som fruktbart och övriga partiers kvinnoförbund har fått en påminnelse
om den inbjudan vi skrev i juni 2012. Förhoppningsvis kan dessa möten
äga rum under våren 2013.

Nytt förslag om projektansökan
Våld mot utrikes födda kvinnor med funktionsnedsättningar
Årsmötet 2012 uppdrog till styrelsen att åter kontakta Handikappförbunden och RIFFI (Riksförbundet Internationella Förbundet för Invandrarkvinnor) för diskussion om ett nytt upplägg till en projektansökan med
temat våld mot utrikes födda kvinnor med funktionsnedsättningar, eftersom vår tidigare ansökan till Arvsfonden 2011 avslogs. Mötet med de
båda organisationerna ägde rum i slutet av året och innebär att en ny
ansökan ska utarbetas.
Identitetsprojekt
En arbetsgrupp har tillsats av styrelsen med uppgift att skriva fram en
projektansökan av ett nytt, tongivande projekt i FQ som ska vara inriktat
på diskussion om identitet. En kvinnlig genusforskare är knuten till arbetsgruppen.

Unga kvinnor
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Under hösten påbörjades förberedelsearbetet för en kurs i mitten av januari 2013 riktad till unga kvinnor med funktionsnedsättningar. Victoria
Öjefors arbetade deltid i november och december månader med kursplanering, inbjudan och administration av kursen. För att nå unga kvinnor
samarbetade vi med handikapprörelsens ungdomsförbund. Syftet är att
stimulera främst unga kvinnor i jämställdhetsarbetet.

Webbsida
FQ har avtal med Webforum Europa AB för webbsidan. För att synas
mer och kunna nå ut till fler personer har FQ även en sida på Facebook,
www.facebook.com/FQForum. På webbsidan och facebook-sidan har
bland annat inbjudningar, rapporter och medlemsbrev lagts ut. För att nå
de medlemmar som ej kunnat delta fysiskt vid våra aktiviteter gjordes ett
försök med sändning vid informationsmötet ”Att presentera kvinnors med
funktionsnedsättningar livsvillkor i Sverige” via webbradio.
Ansvarig för webbsidan var styrelseledamoten Ingela Larsson.

Ekonomi
Vår organisation fick en höjning av anslaget för år 2012 med 80 tkr tack
vare att medlemsantalet ökat och att vi tydligt kunnat definiera kostnader
vi har som är relaterade till medlemmars funktionsnedsättningar. Det innebar att vi hade ekonomiska möjligheter att under senhösten anställa
en kvinna på timma för planering och administrering av en kurs i mitten
januari 2013, vilken riktar sig till unga kvinnor med funktionsnedsättningar.
Eftersom kansliet inte varit bemannat under verksamhetsåret har styrelseledamöterna arbetat ideellt med administrering av verksamheten, bortsett från ovan nämnda kurs, och därmed kunnat hålla administrationskostnaderna nere. Styrelsen har köpt ett begränsat antal tjänster och till
stor del genomfört styrelsemötena per telefon.
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Slutord
Det är ett känt faktum att jämställdhet mellan könen och jämlikhet människor emellan är frågor som i svensk politik kommit på efterkälken under
de senaste åren. I sådana lägen i politiken är det viktigt att organisationer kan samarbeta i gemensamma frågor och inte enbart kämpa på
egen hand. Mycket av styrelsens arbete har under verksamhetsåret
handlat om att sträva efter fruktbart samarbete.
Det faktum att FQ som enda organisation gavs möjlighet att ingå i regeringsdelegationen på statspartsmötet om kvinnor med funktionsnedsättningar i New York i september är ett tecken på respekt för vår organisations arbete. Det gensvaret stärker vårt engagemang.
Styrelse har under året riktat in sitt påverkansarbete genom att göra FQ
synlig i såväl funktionshinderrörelsen som i kvinnorörelsen. I funktionshinderrörelsen är det angeläget att kvinnors livsvillkor synliggörs och i
kvinnorörelsen måste villkoren för kvinnor med funktionshinder bli inkluderade.
Styrelsen gläder sig åt att vårt samarbete med Sveriges Kvinnolobby under verksamhetsåret har stärkts och att livsvillkoren för kvinnor med
funktionsnedsättningar blivit mer synliggjorda. Det är styrelsens förhoppning att allt fler kvinnor vill berika FQ med sin kunskap och erfarenhet
och att FQ ska fortsätta att stärka sin roll i samarbetet med funktionshinderrörelsen och kvinnorörelsen.
Stockholm 2013-02-20
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