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Ordinarie årsmöte 2014
Föreningens ordinarie årsmöte hölls den 7 maj 2014 i SRF:s lokaler,
Sandsborgsvägen 52 i Enskede, Stockholm.
Anna-Kain Wyatt valdes till mötesordförande och Eva Björk till
sekreterare. Röstlängden fastställdes till 22 röstberättigade
medlemmar. Ingen röstade via fullmakt.
Årsmötet beslutade om följande medlemsavgifter för år 2015:
Röstberättigade:
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 kr

Under årsmötet diskuterades:
- Förberedelserna för Nordiska Kvinnokonferensen i Malmö 12-15 juni
2014

- Intervjubok Kvinnobilder från Arbetslivet sammanställd av Malena
Sjöberg.
- Regeringens vårbudget ur ett gender- och funktionshinderperspektiv.
Inget åtgärder nämndes i budgeten om kvinnor med
funktionsnedsättningar

Styrelsemöten
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 9 protokollförda
styrelsemöten. Dessa möten har ägt rum på kvällstid och med
deltagande av flera ledamöter via skype. Telefonsammanträden och
Skype är ett sätt för styrelsen att sammanträda utan att detta påverkar
budgeten.

Medlemmar, medlemsorganisationer, stödmedlemmar
Vid årsskiftet den 31 december 2014 hade FQ 95 enskilda,
röstberättigade medlemmar. FQ hade även 11 enskilda stödmedlemmar
och 19 stödjande organisationer, vilka inte är röstberättigade eller
valbara.

Följande var stödjande organisationer:
DHR – Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder,
FSDB - Förbundet Sveriges Dövblinda,
Neuroförbundet (före detta NHR),
Personskadeförbundet RTP
RSMH - Riksförbundet för Social och Mental Hälsa,
FUB – för Barn, Unga och Vuxna med utvecklingsstörning,
VIS - Riksförbundet Vuxendöva i Sverige
Dövas kvinnoförening i Stockholm

SDR - Sveriges Dövas Riksförbund
Stockholms Dövas Förening
SRF - Synskadades Riksförbund,
SRF Uppsala län
SRF Stockholm & Gotlands län,
Förbundet Unga Rörelsehindrade,
Förbundet Unga Rörelsehindrade, Göteborgsklubben,
BRO - Bröstcancerföreningarnas riksorganisation,
DEA - Föreningen för kvinnohistoriskt museum,
Botkyrka Kvinnojour Regnbågen,
Unison - Sveriges kvinno- och tjejjourers riksförbund.

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
ordförande under året varit anställd på SRF:s förbundskansli är den
lösningen, vad gäller hennes ideella arbete för FQ, praktiskt
fördelaktigt 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 rådgivande nämnd för
funktionshinderfrågor
Torsdagsaktionen
15.53 rörelsen
Eja projektet
en referensgrupp till hbtq-rörelsen

FQ är medlem i:
Sveriges Kvinnolobby
UN Women Sverige.
HHF, HandikappHistoriska Föreningen
KFO, Kooperationens Förhandlingsorganisation
Studieförbundet Sensus

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

-	

-	

-	

-	

-	

-	

-	

-	

-	

-	

-	

Styrelsen har under året genomfört ett medlemsmöte i Stockholm. Det
ägde rum den 6 november. Temat för medlemsmötet var den nya

regeringens mål för jämställdhetsarbete. Mötet resulterade i en
sammanställning av kommentarer kring dessa mål utifrån det
perspektiv vår organisation företräder. Synpunkterna formulerades i en
skrivelse till berörd minister.
Regionala Seminarier
Utöver årsmötesseminariet har styrelsen anordnat två regionala
seminarier, ett i Sundsvall den 15 november och ett i Linköping den 22
november. Syftet var att engagera medlemmar och presumtiva
medlemmar i de rättighetsfrågor som är kärnämnena i FQs verksamhet.
Seminarieavgiften var 200 kronor per deltagare och i den ingick lunch
och kaffe. FQ ansvarade för deltagarnas reskostnader.
Victoria Öjefors var deltidsanställd med uppdrag att enbart planera och
genomföra de båda seminarierna. Sex kvinnor deltog vid seminariet i
Sundsvall och sju kvinnor i Linköping. Styrelsen var representerad vid
båda seminarierna vilka leddes av Victoria Öjefors. Vid båda tillfällena
medverkade Anna Bergholtz, blind journalist och författare.
De regionala seminarierna är viktiga för att få flickor och kvinnor med
funktionsnedsättningar engagerade i rättighetsfrågor som berör dem
som kvinnor med funktionsnedsättningar.

Nordiskt Forum
Den stora händelsen i politiskt påverkansarbete under 2014 var Nordiskt
Forum. Den var den nordiska kvinnorörelsen som bjöd in till Nordiskt
Forum i Malmö den 12 – 15 juni 2014. Det övergripande målet för
forumet vara att samlas kring en uppgraderad gemensam plan för det
fortsatta jämställdhetsarbetet - New Action on Women’s Rights.

Konferensen var en fortsättning på de nordiska konferenser som hölls i
Oslo 1988 och i Turku (Åbo) 1994. Nordiskt Forum Malmö 2014 blev en
framåtsyftande kraftsamling för att manifestera kvinnors beslutsamhet
att tillsammans utveckla ett jämställt samhälle där kvinnor har fulla
mänskliga rättigheter, i Norden, i Europa och internationellt. Nordiskt
Forum samlade 20 000 kvinnor. Initiativtagare till Forum var Sveriges

Kvinnolobby, paraplyorganisationen för i stort alla kvinnoorganisationer
i Sverige.
FQ utsåg på ett tidigt stadium en arbetsgrupp, som under
planeringsstadiet utgjorde en resurs till Kvinnolobbyn vad gäller
tillgänglighet. Det fick effekt. Nordiskt Forum var i stort helt
tillgängligt. Det kändes verkligen stimulerande!
FQ betalade logikostnad och reskostnader (minus 400 kr som egen
reskostnad) för 12 medlemmar i FQ. Dessutom betalade FQ
ledsagarkostnader för dem som behövde ledsagare. Det viktiga för alla
oss som deltog var att synas och höras i olika sammanhang och givetvis
att berika oss själva med kunskap.
FQ anordnade själv ett mycket välbesökt miniseminarium med temat ”
Dagens Kvinna”. Sju kvinnor, medlemmar i FQ, presenterade kort det
de ville lyfta fram med utgångspunkt från jämställdhet och
jämlikhet: ”Kvinnor med funktionsnedsättningar skall vara jämställda,
jämlika, synliga och medräknade. Det krävs i ett samhälle för alla där
mänskliga rättigheter är basen för demokrati och delaktighet. Arbete är
därför en viktig utgångspunkt för varje kvinnas självständighet”.
Dessutom lobbade FQ:s medlemmar flitigt för ”vår sak” genom att dela
ut vår nya bok ”Kvinnobilder från Arbetslivet” och genom att deltaga
och vara aktiva på andras seminarier. Maria Johansson var dessutom
inbjuden talare av Kvinnolobbyn på huvudscenen.

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 varit restriktiv med annonsering med hänsyn
till föreningens ekonomi.

Möten med samarbetsorganisationer
Kvinnolobbyn

FQ har varit representerad vid många tillfällen under året i den
verksamhet som Kvinnolobbyn bedriver.
Utöver Kvinnolobbyns årsmöte har styrelsen deltagit i
informationsmöten och aktiviteter inför 8 mars 2014 och 15.53
rörelsen. Den rörelsen bygger på att motverka löneskillnaden mellan
kvinnor och män, vilken var 13,9 %. Det innebar 2014 att kvinnor
arbetade gratis efter kl. 15:53 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 i övrigt under året eftersträvat att bli känd i rörelsens lokala
verksamheter. Ännu återstår oerhört mycket tid för att nå det målet,
men de regionala konferenserna har varit en möjlighet att nå kvinnliga
medlemmar i funktionshinderrörelsen i och runt de städer där
seminarierna ägt rum.

Övrig representation
FQ deltog vid:
- Socialdepartementet Jämställdhetsråd den 28 februari och vid
Utrikesdepartementets Jämställdhetsråd den 9 december om
feministisk utrikespolitik.
- Neuroförbundet Stockholms möte 4 mars där vi berättade om FQs
verksamhet.
- Sveriges Kvinnolobbys Manifestationen 8 mars på Sergels torg med
15:53 rörelsens slogan för lika lön. FQ tog initiativet till att teckentolka
Kvinnolobbyns 15:53-kampanjfilm som lanserades den dagen. Ett
uppskattat initiativ.
- Projekt EJAs möte den 23 april. Projekt EJA (En Jour för Alla)är SKRs
(Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund) projekt och det syftar
till att öka tillgängligheten på landets jourer. Tanken med projekt EJA

är även att initiera ett samarbete mellan den lokala jouren och de
lokala föreningarna för personer med funktionsnedsättning.
- Sveriges Kvinnolobbys Jämställdhetsutfrågning inför EU-valet, den 21
maj.
- Diskrimineringsombudsmannens dialog i aktuella
funktionshinderfrågor, den 23 maj.
- Socialdepartementets dialog Samråd inför statspartsmöte, den 28
maj.
- KvinnorKans seminarium ”Sociala skillnader i äldre kvinnors hälsa”,
den 19 september.
- DHR möte den 4 oktober med representanter för organisationen Tekla,
Tanzania, vilken driver ett projekt med uppsökande verksamhet och
stöd för små flickor med funktionsnedsättningar för att ge dem en
möjlighet att bli synliggjorda och gå i skola.
- medverkade den 29 oktober i Intersektionen, Karolinska Institutets
utbildning för läkarstuderande.
- RFSL Stockholms referensgruppsträff för Funkisprojektet, den 11
november. Detta är ett 3-årigt projekt vars syfte är att öka kunskapen i
hbtq-frågor inom funktionshinderorganisationerna samt öka kunskapen i
funktionshinderfrågor inom RFSL.
- Utbildningsdepartementets möte med Jämställdhetsrådet, den 13
november
-IVOs (Inspektionen för vård och omsorg) dialogform den 24 november.
- UN Womens seminarium ”Våld mot kvinnor”, den 25 november.
- HSOs (Handikappförbunden) seminarium ”Rörelse i rätt riktning” den
3 december vilket hölls i samband med den internationella
funktionshinderdagen.

Almedalen

FQ var under Almedalsveckan representerat av två styrelseledamöter,
som ägnade dagarna åt samtal om FQ och vårt syfte med företrädare
för i första hand de politiska partierna men även för myndigheter och
organisationer. Vi delade också ut ett stort antal av den nya boken,
vilken därmed gav oss tillfälle till samtal. Vi deltog givetvis också i
olika seminarier, främst om jämställdhet, där vi lyfte fram perspektivet
kvinna med funktionsnedsättning genom debattinlägg.
Under veckan ägde många seminarier rum om jämställdhet och om
mänskliga rättigheter sett utifrån ett funktionshinderperspektiv. De sist
nämnda var anordnade av funktionshinderrörelsen, assistansanordnare,
myndigheter med flera och de mest frekventa under veckan, men detta
speglades inte i pressen. Där var det perspektivet osynligt.
Många informella samtal fördes under veckan med representanter för
olika riksdagspartier och kvinnoorganisationer.

Projekt:
Projekt om identitet
En arbetsgrupp har under året diskuterat upplägget för en
projektansökan av ett nytt, tongivande projekt i FQ som ska vara
inriktat på diskussion om identitet. Flera olika alternativ har varit
föremål för diskussion. Arbetsgruppen har haft hjälp av en
genusforskare. En ansökan skickades till Arvsfonden under våren. I
november meddelade Arvsfonden att ansökan inte kan beviljas.
Däremot kan ansökan prövas på nytt under förutsättningar att en rad
kompletteringar görs. Vid årets slut har styrelsen ännu inte fattat
beslut om en eventuell ny ansökan.
Projekt EJA- En Jour för Alla
Projektet som är finansierat av Allmänna Arvsfonden. Har som syfte att
besöka kvinnojourer över hela landet och även tjejjourer för att
synliggöra utsattheten hos flickor och kvinnor med
funktionsnedsättningar. Ett utbildningsmaterial tillhandahålls vid
besöken. Projektet var från början 3-årigt projekt, men det kommer
att avslutas år 2014, ett år tidigare än önskat.

Intervjubok om Kvinnors syn på arbete och ekonomi
I slutet av förra verksamhetsåret uppdrogs åt journalisten Malena
Sjöberg att för publicering intervjua 12 kvinnor med
funktionsnedsättningar och i olika åldrar att ge sin syn på arbete och
ekonomi när det gäller jämställdhet och egenmakt. Boken gavs ut strax
innan Nordiskt Forum i Malmö, och kunde därmed lanseras och spridas
vid detta tillfälle. Den delades även ut under. Almedalsveckan. Boken
har haft stort genomslag under året.

Ekonomi
I början av januari fick styrelsen besked om att vår ansökan till
ungdomsstyrelsen beviljats och FQ fick för år 2014 ett anslag på 540
000 kronor. Det var ett glädjande besked! Det innebar att vi bland
annat hade ekonomiska möjligheter att under året genomföra två
regionala seminarier, anställa en kvinna på deltid för planering och
administrering av dessa, att 12 medlemmar kunde delta vid Nordiskt
Forum i Malmö, att styrelsen kunde låt sig representeras under
politikerveckan i Almedalen och att göra en intervjubok om 12 kvinnors
syn på arbetets och ekonomins betydelse för jämställdhet och
egenmakt
Eftersom kansliet inte varit bemannat under verksamhetsåret har
styrelseledamöterna arbetat ideellt med administrering av
verksamheten, bortsett från ovan nämnda seminarier och styrelsen har
därmed kunnat hålla administrationskostnaderna nere.

Slutord
Jämställdhet mellan könen och jämlikhet människor emellan är vårt
grundkrav i FQ. 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 och
inte minst gäller det vårt samarbete med Sveriges Kvinnolobby.

Verksamhetsåret har givit oss flera bevis på att vår organisation har
blivit respekterad i svensk funktionshinderpolitik. Styrelsen 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 funktionsnedsättning 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.
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