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Verksamhetsberättelse för år 2016

Styrelsen för FQ, Forum – Kvinnor och Funktionshinder
(org. nr. 802405 – 3566) avlämnar härmed
verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning
för kalenderåret 2016.
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Styrelse, revisorer, valberedning
fram till årsmötet den 24 april 2016 hade styrelsen följande sammansättning:
Ordförande
Maria Johansson, Stockholm
Övriga ledamöter
Birgitta Andersson, Stockholm, kassör
Melihat Dogan, Stockholm
Viviann Emanuelsson, Stockholm
Elin Forsgren, Göteborg
Malin Johansson Kvitvaer, Stockholm, vice ordförande
Ingela Larsson, Stockholm, sekreterare
Solweig Lundkvist, Bålsta
Anita Rosén, Bålsta
Revisorer
Gunnar Sjödelius, godkänd revisor Grant Thornton Sweden AB
Barbro Carlsson, Stockholm, föreningsrevisor
Revisorsersättare
Karin Hjalmarsson, Solna, föreningsrevisor
Valberedning
Barbro Almquist, Stockholm
Therese Rudolfsson, Stockholm
Victoria Öjefors Quinn, Göteborg
Enligt beslut vid årsmötet den 24 april 2016 och efter styrelsens
konstituering har styrelsen haft följande sammansättning:
Ordförande
Maria Johansson, Stockholm
Övriga ledamöter
Maria Agné, Fagersta
Birgitta Andersson, Stockholm, kassör
Maria Collin Jensen, Stockholm
Viviann Emanuelsson, Stockholm, vice kassör och ansvarig för regionala
träffar
Elin Forsgren, Göteborg
Malin Johansson Kvitvaer, Stockholm, vice ordförande
Ingela Larsson, Stockholm, sekreterare
Therese Rudolfsson, Stockholm, vice sekreterare
Revisorer
Gunnar Sjödelius, godkänd revisor
Barbro Carlsson, Stockholm, föreningsrevisor
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Revisorsersättare
Karin Bäckström, godkänd revisor
Karin Hjalmarsson, Solna, föreningsrevisor
Valberedning
Barbro Almquist, Stockholm, sammankallande
Rahel Atnafu, Stockholm
Yvonne Björkman, Sundbyberg

Ordinarie årsmöte 2016
Föreningens ordinarie årsmöte hölls den 24 april 2016 i SRF:s lokaler,
Sandsborgsvägen 52 i Enskede, Stockholm.
Lise Lidbäck, förbundsordförande i Neuroförbundet, valdes till mötesordförande och Lena Haglöf, medlem i FQ, till sekreterare för årsmötet.
Röstlängden fastställdes till 20 röstberättigade medlemmar. Ingen röstade via fullmakt.
Årsmötet beslutade om följande oförändrade medlemsavgifter för år
2017:
Röstberättigade medlemmar
Enskilda kvinnor med funktionsnedsättning
100 kr
Kvinnokommittéer, grupper eller sammanslutningar
bildade av kvinnor med funktionsnedsättning inom
eller utanför andra föreningar
400 kr
Stödmedlemmar
Enskilda personer
minst 100 kr
Kvinnoorganisationer, funktionshinderförbund/
-föreningar och deras samarbetsorganisationer
samt andra organisationer
700 kronor
Årsmötet beslöt om två stadgeändringar. Den ena ändringen blev ett
tillägg av FQ i föreningens namn: FQ, Forum – Kvinnor och Funktionshinder. FQ har under många år varit en välkänd och ofta använd förkortning av vår förening.
Den andra ändringen rörde ändamålsparagrafen och medlemskapet, 3§
och fick följande lydelse: ”Medlemmar är enskilda personer som själva
identifierar sig som flickor och kvinnor med funktionsnedsättningar eller
normbrytande funktionalitet...”

4 (11)

Styrelsemöten
Styrelsen har under verksamhetsåret haft tio protokollförda
styrelsemöten. Alla utom ett har ägt rum på kvällstid, ofta med deltagande av en eller flera ledamöter via telefon eller Skype. Möjligheten att
delta via Skype eller telefon underlättar framför allt för den som inte bor i
Stockholmsområdet.

Medlemmar, medlemsorganisationer, stödmedlemmar
Anslutna till föreningen den 31 december 2015 var:
89 enskilda kvinnomedlemmar med funktionsnedsättning och 6 enskilda
stödmedlemmar.
Dessutom har FQ följande organisationer och kvinnokommittéer som
stödmedlemmar:
DHR – Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder
FSDB - Förbundet Sveriges Dövblinda
Neuroförbundet
Personskadeförbundet RTP
Karlstad lokalförening av Personskadeförbundet RTP
RSMH - Riksförbundet för Social och Mental Hälsa
FUB - Riksförbundet för utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna
SDR - Sveriges Dövas Riksförbund
Dövas förening i Stockholm
Dövas Kvinnoförening i Stockholm
SRF - Synskadades Riksförbund
SRF Stockholm & Gotlands län
BRO - Bröstcancerföreningarnas riksorganisation
DEA - Föreningen för kvinnohistoriskt museum
Botkyrka Kvinnojour Regnbågen
Totalt 15 stödorganisationer
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.
FQ hyr ett litet arbetsrum i Synskadades Riksförbunds lokaler i Enskede
och köper viss kontorsservice av SRF. Styrelsen har under året köpt
tjänster av Gunilla Thomsson, Kunskapsbyrån G & H AB, för ekonomihantering, bokföring, betalningstjänster, löne- och skattehantering, råd
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och stöd i ekonomifrågor, medlemsregistret samt framtagandet av
ekonomiska rapporter. Styrelsen har i övrigt inte köpt tjänster för andra
specifika uppdrag under året.
Avtal har skrivits med SRF och med Kunskapsbyrån G&H AB.
Under våren gick FQs styrelse under två halvdagar den normkritiska utbildning som RFSLs Funkisprojektet erbjudit funktionshinderorganisationer.

FQ är representerat i:
-

Regeringens Jämställdhetsråd
Socialstyrelsens rådgivande nämnd för funktionshinderfrågor
15:57-rörelsens nätverk bland kvinnoorganisationer för aktiviteter i
samband med internationella kvinnodagen den 8 mars
RFSL:s projekt, Funkisprojektet
Flicka-plattformen, ett treårigt projekt för att stärka unga kvinnor

FQ är medlem i:
-

Sveriges Kvinnolobby
UN Women Sverige.
HHF, HandikappHistoriska Föreningen
KFO, Kooperationens Förhandlingsdelegation
Flickaplattformen
KSAN (Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och
Narkotikafrågor)

Deltagande i möten och överläggningar:
Flickaplattformens Nätverksträff, den 3 mars
Sveriges Kvinnolobbys årsmöte den 9 april
Möte med MFD, Myndigheten För Delaktighet med anledning av det
regeringsuppdrag myndigheten fått om att titta på jämställdhet och funktionshinder, den 28 maj.
Möte på Socialdepartementet den 7 oktober med Jämställdhetsrådet.
Regeringens Uppstartsmöte på Utrikesdepartementet med anledning av
framtagandet av en ny svensk strategi för mänskliga rättigheter,
demokrati och rättsstatens principer, den 12 juni.
Socialstyrelsens nämnd för funktionshinderfrågor, den 10 september
Socialdepartementets möte med Jämställdhetsrådet, den 7 oktober
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Kallade till möte med utrikesministern och biståndsministern angående
Handlingsplan för den feministiska utrikespolitiken, den 13 november.
Vår representant kunde inte delta på grund av att lokalerna var otillgängliga. Utrikesministern har informerats.
Deltagande vid Svenska FN-förbundets seminarium på FN:s dag för
mänskliga rättigheter, den 10 december.
Deltagande vid IVO:s (Inspektionen för vård och omsorg) dialogforum.

Nätverket 15:57
Utöver Kvinnolobbyns årsmöte och ordförandemöte har styrelsen deltagit
i det informella nätverket 15:57 rörelsen för planering av aktiviteter den 8
mars 2016. Nätverksarbetet arbetar för att motverka generella löneskillnader mellan kvinnor och män. Enligt beräknad statistik framtagen år
2016 arbetade kvinnor gratis efter kl. 15:57 varje dag om man räknade
på en arbetsdag mellan kl. 08.00 och17.00. Syftet med rörelsen är att
sätta press på Regeringen, arbetsgivarna och de fackliga organisationerna att utjämna löneskillnaderna mellan kvinnor och män.
Funktionshinderrörelsen
FQ har under året eftersträvat att bli än mer känt i funktionshinderrörelsens lokala verksamheter. Ännu återstår ett envist arbete för att
jämställdhetsperspektivet skall vara en självklarhet i funktionshinderrörelsen, men de regionala konferenserna är förhoppningsvis en möjlighet att nå kvinnliga medlemmar i funktionshinderrörelsen i och runt de
städer där seminarierna äger rum.
FQ stod bakom och deltog i den stora LSS-manifestation som genomfördes över hela landet på Internationella funktionshinderdagen den 3
december, vid den manifestation som genomfördes i Stockholm medverkade vi som talare. Huvudbudskapet från oss var att jämställdhet och
jämlikhet är varandras förutsättningar och har sin grund i människors lika
värde.

Övrig medverkan
Vid Kvinnolobbyns årsmöte valdes Birgitta Andersson in i Sveriges Kvinnolobbys valberedning.
Under Jämställdhetsdagarna i Malmö, där FQ var med på plats, överlämnade Sveriges Kvinnolobby den skuggrapport om hur Sverige lever
upp till Kvinnokonventionen, som FQ deltagit i arbetet med, till jämställd-
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hetsminister Åsa Regnér (S). I ett seminarium med rubriken "Det inbäddade våldet" medverkade FQs ordförande och talade om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning. Vi hade också talartid på den så kallade
Öppna scenen, då vi passade på att berätta om FQ.
FQ ingick i Sveriges Kvinnolobbys delegation till FNs kvinnokommittés
förhör av svenska regeringen, i Genève 18 februari. FNs kvinnokonvention CEDAW - The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women - antogs av generalförsamlingen 1979 och den
följs, precis som övriga FN-konventioner, regelbundet upp av en särskild
FN-kommitté.
I februari var det åter dags för Sverige att följas upp. Inför detta förhör
hade Sveriges regering lämnat sin rapport om svenskt jämställdhetsarbete.
Som komplement till den officiella rapporten hade också en så kallad alternativrapport tagits fram av Sveriges Kvinnolobby och CEDAW-nätverket - där FQ ingår. Denna skuggrapport innehåller 61 krav på åtgärder
för att nå jämställdhet inom en rad områden.
Återkommande under förhören framhölls att Sverige internationellt ses
som ett föregångsland och en förebild när det gäller jämställdhet, vikten
av och förväntningarna på att vi fortsätter vara det betonades. Det fanns
också – bland annat kopplat till våldtäkt – en stor undran över hur detta
är möjligt just i Sverige, i kombination med det låga antalet fällande domar.
I samband med RFSLs kongress i Malmö genomfördes den 6 maj ett
panelsamtal med rubriken ”Ett RFSL för HBTQ-personers lika rätt
oavsett funktionsvariation". FQs Maria Johansson var inbjuden som kongressgäst och paneldeltagare i samtalet ovan.
FQ deltog på olika sätt i Stockholm Pride. Den 30 juli arrangerade
Funkisprojektet ett panelsamtal i Pride House i Kulturhuset i vilket FQ
medverkade. Samtalet handlade om RFSLs arbete för ett tillgänglighetsperspektiv, om samarbete och om att vara en allierad till funktionshinderrörelsen. Det blev ett samtal om vikten av allas ansvar att titta normkritiskt på den egna rörelsen, om att som organisationer som arbetar emot
diskriminering inte själva diskriminera, om att leva som vi lär, om att kräva våra rättigheter och vår rätt att vara de vi är, om bojkott eller inte och
om att inte ge upp utan ge varandra kraft när samma utestängning upprepas år efter år.
"Funktionshindersperspektivet ska genomsyra jämställdhetspolitiken och
jämställdhetsperspektivet ska genomsyra funktionshinderspolitiken," sa
barn-, äldre-, och jämställdhetsminister Åsa Regnér när hon den 9 december ledde årets sista möte med regeringens funktionshindersdelega-
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tion.
Jämställdhet var tema vid årets sista sammanträde i delegationen. Bland
annat presenterades regeringens skrivelse Makt, mål och myndighet feministisk politik för en jämställd framtid Skr 2016/17:10. Dessutom redogjorde FQs ordförande Maria Johansson, som sitter i delegationen för
Lika Unika, för den uppföljning och rapportering av Sveriges efterlevnad
av kvinnokonventionen, CEDAW, som FQ deltar i inom CEDAW-nätverket/Sveriges Kvinnolobby.

Regionala FQ-träffar
17 januari anordnades en välbesökt FQ-träff i Stockholm.
Om att vara kvinna med funktionsnedsättning i ett historiskt perspektiv,
om hur det kunde gå till på institutionerna och om att inte ta några vunna
rättigheter för givna - det är alltid lättare att stryka ett streck och minska
välfärden, än att få igenom en rättighet eller reform.
Om intersektionalitet, om att ingen är endast sin funktionsnedsättning
men att den som inte följer normen på något sätt ofta uppfattas som enbart sitt normbrott. Om detta och mycket annat talade våra föreläsare
Christine Bylund och Birgitta Andersson.
Den 12 mars anordnades en FQ-träff i Umeå, bland annat föreläste
forskare Lotta Vikström om att överleva och leva med funktionsnedsättning i Sverige historiskt.
Makt, Könsidentitet och Normer var temat för FQs träff i Malmö den 27
november, anordnad av FQ tillsammans med vår lokala FQ-kvinna.
Föreläsare Sofia Karlsson hann inte långt i sin presentation av temat förrän vi, sju ivriga kvinnor, delade med oss av våra egna erfarenheter av
maktstrukturer. Könsidentitet och framför allt normbildning väckte däremot många frågor och gav oss en hel del aha-upplevelser. Sofia hjälpte
oss att få syn på många olika normer i samhället som på olika sätt
visade tillhörighet och utanförskap. Hon gav också exempel på vad ett
normkritiskt förhållningssätt kan innebära.
I Anna Bergholtzs pass om roller och makt flyttades fokus från det
generella till oss själva och våra egna roller. Vi fick några minuter på oss
att grunna på och skriva ned vad vi kom på. Därefter var det dags att
analysera vilka roller vi såg oss ha störst makt i, kände oss bekväma
med eller som kändes svåra att hantera. Övningen visade tydligt att vi
alla finns på en glidande skala något vi lätt glömmer när vi pratar om oss
som funktionsnedsatta.
Den 5 december besökte vi Karlstad och en träff som Personskadeförbundet RTP i Karlstad och vår lokala FQ-kvinna bjudit in till.
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Vi samtalade om jämställdhet och jämlikhet som varandras förutsättningar, om systerskap i den funktionshinderpolitiska kampen, om
likheter och skillnader och om att tillsammans visa vägen.

Medlemsmöten
Den 29 november anordnade vi ett medlemsmöte i Stockholm om surrogatmödraskap/värdgraviditet.
Medverkade gjorde Kristina Ljungros från RFSU och Clara Berglund
från Sveriges Kvinnolobby, som berättade om sina respektive organisationers skilda ställningstaganden och medverkade i ett efterföljande samtal.
Som flera av oss konstaterade är det en viktig fråga som väcker starka
känslor och har många bottnar. Vi har från FQs styrelse sedan tidigare
beslutat att vi inte kommer ta ställning i sakfrågan. Däremot vill vi vara en
plats för samtal kring frågeställningar av detta slag, som i allra högsta
grad och på så många sätt, berör oss som kvinnor och som kvinnor med
funktionsnedsättning. Det är viktigt att hålla de etiska samtalen, om frågorna som inte alltid har ett givet svar, levande.

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

Almedalen
FQ var under Almedalsveckan representerat av fem medlemmar i FQ
som delade på tiden, tre av dessa fem var styrelseledamöter. Alla ägnade dagarna åt samtal om FQ med företrädare för i första hand de politiska partierna men även för myndigheter och organisationer. Många informella samtal fördes under veckan med representanter för olika riksdagspartier och kvinnoorganisationer.
3 juli anordnades ett seminarium i Handikappförbundens tält, med
rubriken Har riksdagspartierna gett upp sina funktionshinderpolitiska ambitioner?
FQS Birgitta Andersson konstaterade: Myndigheterna sätter målen, politikerna har tappat greppet
8 juli anordnade Handikappförbunden och FQ ett gemensamt seminarium med rubriken "Vad händer när funktionshinderpolitiken saknar jämställdhetsperspektiv?"
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Vårt budskap var: Funktionshinderpolitik handlar om att identifiera, undanröja och förebygga de hinder vi människor skapar som utestänger
personer med funktionsnedsättning. Utgår vi då inte från att vi - människor med funktionsnedsättning - är flickor och pojkar, kvinnor och män ja, då kommer utgångspunkten bli män. Det blir kortsiktiga lösningar som
fortsätter exkludera, även om föresatsen var att undanröja hinder för delaktighet.
För att nå ett samhälle där alla får komma till sin rätt måste vi utgå från
att ingen människa är endast sitt kön, sin sexuella läggning, sin etniska
härkomst eller sin eventuella funktionsnedsättning eller trosuppfattning.
Vi måste se hela människan.
Vi avslutade Almedalsveckan med ett utspel om tillgänglighet genom den
krönika av ordföranden som publicerades i webbtidningen Feministiskt
perspektiv: Tillgänglighet och användbarhet är inte något valfritt, det är
inte grädde på moset, det är ingen guldkant. Det är grunden. Det är en
demokratifråga, en förutsättning för delaktighet och handlar om att bland
annat ge alla möjlighet att delta i det politiska samtalet. Därför är det extra viktigt med tillgänglighet just i Almedalen.

Projekt
Tillsammans med Handikapphistoriska Föreningen, HHF, har vi arbetat
fram en projektansökan, för ett projekt om enskilda kvinnors kamp i funktionshinderrörelsen.

Annonsering/information
Annonsering i varierande tidskrifter är ett sätt att nå ut till olika grupper i
samhället om FQ och om medlemmarnas rättighetsfrågor. Styrelsen har
under året enbart annonserat i Personskadeförbundet RTP:s tidskrift.

Ekonomi
I början av januari fick styrelsen besked om att vår ansökan till ungdomsstyrelsen beviljats och FQ fick för år 2016 ett anslag på 272 000 kronor.
Det var en mindre summa jämfört med året innan, men ett viktigt
ekonomiskt stöd till vår verksamhet. Det innebar att vi bland annat haft
ekonomiska möjligheter att under året genomföra regionala seminarier
samt delta i debatter och samtal under Almedalsveckan i Visby och att
på olika sätt under året synliggöra syftet med vårt arbete. Eftersom FQ
inte har något kansli har styrelseledamöterna arbetat ideellt med administrering av verksamheten och har därmed kunnat hålla administrationskostnaderna nere.
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Slutord
Jämställdhet mellan könen och jämlikhet människor emellan är vårt
grundkrav i FQ. I arbetet för att motverka diskriminering av kvinnor med
funktionsnedsättningar krävs det av oss att vi samarbetar med både
kvinnoorganisationer och funktionshinderrörelsen, men också andra delar av civilsamhället och med det offentliga Sverige. Vi jobbar ständigt för
att inhämta kunskap och sprida kunskap, för att påminna om att vi är
kvinnor som andra kvinnor. Allt vi gör försöker vi sprida via vår webb och
i våra sociala medier och vi har under året framför allt samlat fler till vår
Facebook-sida. Det gångna verksamhetsåret har vi synts i en rad sammanhang just för att påminna om att jämställdhet och jämlikhet hör ihop
och för att synliggöra vad som behöver göras för att nå jämställdhet, jämlikhet och delaktighet för kvinnor med funktionsnedsättning.
Vi kan nu se tillbaka på ett verksamhetsår då vi kunnat se en större efterfrågan och ett ökat samarbete också med funktionshinderrörelsen, något
som gläder oss enormt. Det är tillsammans vi förändrar.
Stockholm 2016-03-08
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