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8
Verksamhetsberättelse för år 2015

Styrelsen för Forum – Kvinnor och Funktionshinder (FQ)
(org. nr. 802405 – 3566) avlämnar härmed verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning
för kalenderåret 2015.
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Styrelse, revisorer, valberedning
fram till årsmötet den 7 maj 2015 hade styrelsen följande sammansättning:
Ordförande:
Viviann Emanuelsson, Stockholm
Övriga ledamöter:
Birgitta Andersson, Stockholm, kassör
Charlotta Digerstam, Insjön
Elin Forsgren, Göteborg
Malin Johansson, Djura, vice ordförande
Maria Johansson, Stockholm
Veronica Kallander, Sundbyberg
Ingela Larsson, Stockholm, sekreterare
Solveig Lundkvist, Bålsta
Revisorer:
Gunnar Sjödelius, godkänd revisor Grant Thornton Sweden AB
Barbro Carlsson, Stockholm, föreningsrevisor
Revisorsersättare:
Karin Hjalmarsson, Solna, föreningsrevisor
Valberedning:
Tiina Nummi Södergren, Huddinge, sammankallande
Barbro Almquist, Stockholm
Victoria Öjefors Quinn, Göteborg

Styrelse, revisorer, valberedning
Enligt beslut vid årsmötet den 7 maj 2015;
Ordförande:
Maria Johansson, Stockholm
Övriga ledamöter:
Malin Johansson Kvitvaer, Stockholm, vice ordförande
Ingela Larsson, Stockholm, sekreterare
Birgitta Andersson, Stockholm, kassör
Viviann Emanuelsson, Stockholm
Elin Forsgren, Göteborg
Solveig Lundkvist, Bålsta
Anita Rosén, Bålsta
Melihat Dogan, Stockholm
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Revisorer:
Gunnar Sjödelius, godkänd revisor Grant Thornton Sweden AB
Barbro Carlsson, Stockholm, föreningsrevisor
Revisorsersättare:
Karin Hjalmarsson, Solna, föreningsrevisor
Valberedning:
Therese Rudolfsson, Stockholm
Barbro Almquist, Stockholm
Victoria Öjefors Quinn, Göteborg

Ordinarie årsmöte 2015
Föreningens ordinarie årsmöte hölls den 7 maj 2015 i SRF:s lokaler,
Sandsborgsvägen 52 i Enskede, Stockholm.
Gertrud Åström, tidigare ordförande för Sveriges Kvinnolobby, valdes till
mötesordförande och Ingela Larsson, sekreterare i FQ, till sekreterare för
årsmötet. Röstlängden fastställdes till 19 röstberättigade medlemmar. Ingen röstade via fullmakt.
Årsmötet beslutade om följande oförändrade medlemsavgifter för år
2016:
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
Maria Johansson tackade för förtroende att leda FQ:s arbete. Hon avtackade också sin företrädare Viviann Emanuelsson. Årsmötet gavs också tillfälle att tacka Gertrud Åström för det mycket goda och fruktbara
samarbetet med Sveriges Kvinnolobby under hennes ledarskap.

Styrelsemöten
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Styrelsen har under verksamhetsåret haft 9 protokollförda styrelsemöten.
Alla utom ett har ägt rum på kvällstid, ofta med deltagande av en eller
flera ledamöter via Skype eller telefon. 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:
85 st. enskilda kvinnomedlemmar med funktionsnedsättning och 6 st.
enskilda stödmedlemmar.
Dessutom har FQ följande organisationer och kvinnokommittéer som
stödmedlemmar:
DHR – Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder
FSDB - Förbundet Sveriges Dövblinda
Neuroförbundet (före detta NHR)
RTP - Personskadeförbundet
Karlstad lokalförening av RTP
RSMH - Riksförbundet för Social och Mental Hälsa
FUB - Riksförbundet för utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna
SDR - Sveriges Dövas Riksförbund
Stockholms dövas förening
SRF - Synskadades Riksförbund
SRF Stockholm & Gotlands län
Förbundet Unga Rörelsehindrade
Förbundet Unga Rörelsehindrade, Göteborgsklubben
BRO - Bröstcancerföreningarnas riksorganisation
Dövas Kvinnoförening i Stockholm
DEA - Föreningen för kvinnohistoriskt museum
Botkyrka Kvinnojour Regnbågen
Totalt 17 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.
Däremot köper styrelsen tjänster för specifika uppdrag.
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Under året har Maria Johansson arvoderats för att kontakta tidigare seminariedeltagare under de senaste åren om deras syn på FQ och förväntningar på vår verksamhet samt för att under året genomföra nya seminarier i Göteborg, Uppsala och Umeå.
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
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
- 15:56-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 Förhandlingsorganisation
Studieförbundet Sensus
KSAN (Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och
Narkotikafrågor)

Deltagande i möten och överläggningar:
Möte med Sveriges Kvinnolobbyns styrelse, om bland annat tillgänglighet och fördjupat samarbete, den 21 februari.
Träff med Flickaplattformens projektledare, Liinu Diaz Rämö, den 23 februari.
Flickaplattformens Nätverksträff, den 3 mars.
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UN Women och Åttonde mars nätverkets event ”Rätten till min kropp”,
den 5 mars.
15:56-rörelsens seminarium om värdediskriminering och lönesättning ”
Varför tjänar kvinnor mindre än män?”, den 6 mars.
Möte med Verksamhetsutvecklare Elin Edman, SENSUS Teckenspråksteam, den 18 maj.
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.
jämställdhetsutredning presenterades av utredaren Cecilia Schelin Seidegård.
Socialstyrelsens nämnd för funktionshinderfrågor, den 10 september.
Socialdepartementets möte med Jämställdhetsrådet, den 7 oktober.
Flickaplattformens firande av Internationella Flickadagen, den 11 oktober.
Länsstyrelsen Stockholms konferens ”Våldsprevention – hur vi kan minska killar och mäns våld mot tjejer och kvinnor”, den 6 november.
Möte med representanter för MyRight om samarbete, den 13 november.
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 vis 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 15:56
Utöver Kvinnolobbyns årsmöte har styrelsen deltagit i det informella
nätverket 15:56 rörelsen i samband med planering av aktiviteter den 8
mars 2015 och 2016. Nätverksarbetet arbetar för att motverka generella
löneskillnader mellan kvinnor och män. Enligt beräknad statistik framtagen år 2015 arbetade kvinnor gratis efter kl. 15:56 varje dag om man
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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 är förhoppningsvis en möjlighet att nå kvinnliga
medlemmar i funktionshinderrörelsen i och runt de städer där seminarierna ägt rum.
FQ medverkade vid samtal med förbundsstyrelsen för DHR vid ett tillfälle
för att stärka medvetenheten om jämställdhetsarbetet och öka intresset
för ett jämställt intressepolitiskt arbete.

Övrig medverkan
Feministiskt Initiativ i Uppsala genomförde ett halvdagsseminarium om ”
Våld mot kvinnor med funktionsvariationer” den 30 maj. En bred inbjudan
hade gått ut till allmänheten, kommunens socialnämnd, LSS-handläggare, representanter för psykiatrin, polisen och politiker och organisationer. Viviann Emanuelsson FQ:s styrelse föreläste och deltog i paneldiskussionen.
FQ:s medlem Maria Agné, Västerås blev i december vald av Flickaplattformen till representant för internationellt utbyte vid Women Deliver-konferens den 16-19 maj 2016 i Köpenhamn.
Vid Kvinnolobbyns årsmöte valdes Birgitta Andersson in i Kvinnolobbyns
valberedning.

Regionala Seminarier
Uppsala 14 november 2015
Vid den regionala träffen i Uppsala gästades vi av författaren Christina
Wahldén.
Christina är journalist som blev kriminalreporter och som då började intressera sig för och skriva om bland annat våldtäkter. Hon skriver ungdomsböcker om svåra ämnen, ofta också på lättläst svenska. Det blev
ett fint samtal där Christina berättade om sitt författarskap, om sina
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besök i skolor runt om i landet för att möta skolungdomar och prata om
det som är hemskt och svårt men som måste synliggöras. Vi fortsatte
dagen med att Maria Agné, FQ, berättade om sitt engagemang i Flickaplattformen - där FQ också är med - och om det arrangemang som ordnades på Internationella flickadagen då Maria fanns bland talarna och
bland annat lyfte fram ett funktionshinderperspektiv i sitt tal. Maria gav
oss också en introduktion i begreppet intersektionalitet och delgav oss
övriga sina tankar kring hur vi i FQ än tydligare kan välkomna alla kvinnor och de som identifierar sig som kvinnor. Vi var en liten skara vid
denna träff, fem kvinnor totalt, men samtalen desto mer intensiva.
Göteborg 28 november 2015
Vid FQs regionala seminarium i Göteborg deltog sju kvinnor, varav de
flesta nya som medlemmar i FQ. Under förmiddagen föreläste Johanna
Andersson, Unga Rörelsehindrade, krönikör i DHRs tidning Funktionshinderpolitik, om att vara feminist och funkpol-aktivist. Det blev intensiva
diskussioner om funktionshinderrörelsens syn på sexualitet, om behoven
av att jobba mer med mångfald och med intersektionalitet. Efter lunch
föreläste Julia Bahner, doktorand vid Institutionen för socialt arbete vid
Göteborgs universitet, som forskar om Sexualitet, funktionshinder och
personlig assistans. Samtalen kom att handla om kroppsuppfattning och
självbild och om hur forskningen ska kunna komma i kontakt med assistansanvändare och personliga assistenter.
Ytterligare två regionala träffar var planerade, under december. En i
Stockholm och en i Umeå. På grund av för få anmälningar beslutade
styrelsen att, efter ok från MUCF, skjuta på dessa träffar till efter
årsskiftet.

Medlemsmöten
Den 1 juni hölls ett medlemsmöte om ”Fördomar och tillkortakommanden”, i SRF:s lokaler i Enskede. Kristina Engwall, forskningsledare med
inriktning mot funktionshinder vid Södertörns högskola, föreläste om sin
forskning. Kristina är historiker och genusforskare. Vi fick en intressant
tillbakablick som gav anledning till reflektioner över gamla fördomar och
värderingar som styrt och styr synen på kvinnor med funktionsnedsättningar.
Den 2 december hölls ett medlemsmöte i Stockholm. Då medverkade
Mimount Tebibel, projektledare för Stockholms Dövas Förenings projekt
Tredubbelt utsatt. Vid detta tillfälle fick vi låna lokal hos DHR - Förbundet
för ett samhälle utan rörelsehinder.
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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 under Almedalsveckan, 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. Inför Almedalsveckan hade FQ gjort en sammanfattning från MFDs (Myndigheten För Delaktighet) rapport "Hur är läget
2015?" vilken synliggör skillnader mellan kvinnor och män med funktionsnedsättning när det gäller bland annat arbete och tillgång till assistans.
Den sammanfattningen bland övrigt FQ-material spreds under veckan.
FQ deltog givetvis också i olika seminarier, främst om jämställdhet för att
genom debattinlägg lyfta fram perspektivet kvinna med funktionsnedsättning.
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 i princip osynligt. FQs
ordförande Maria Johansson medverkade i ett seminarium anordnat av
Diversity Group, en organisation som hjälper arbetsgivare att utmana
begränsande normer och verka för mångfald.
Många informella samtal fördes under veckan med representanter för
olika riksdagspartier och kvinnoorganisationer.
I många av de seminarier där jämställdhet var huvudtema, eller kom upp
som diskussionsämne, konstaterades att det inte räcker med att dela
upp på kön för att synliggöra orättvisor och kunna vidta åtgärder. För att
kunna komma till rätta med ojämställdhet mellan könen måste samhället
också beakta representation och livsförhållanden för kvinnor med funktionsnedsättning och kvinnor med annan etnisk bakgrund än svensk, liksom ålder och sexuell läggning.

10 (11)

Projekt
Planerna på ett Identitetsprojekt är fortfarande aktuellt, även om vi 2014
fick avslag på vår första ansökan. Styrelsen har under året diskuterat en
annan utformning av ett sådant projekt och planerar att göra en ny ansökan under 2016.
Styrelsen har under året initierat två projektansökningar.
Den ena ansökan handlar om att identifiera och synliggöra den dubbla
diskrimineringen en som kvinna med funktionsnedsättning kan utsättas
för och att i en fortsättning sprida kunskap och arbeta för att motverka
denna risk. Projektansökan skall färdigställas under våren 2016.
Den andra ansökan är ett initiativ från Handikapphistoriska Föreningen,
HHF med en förfrågan om samarbete med FQ om ett projekt om enskilda kvinnors kamp i funktionshinderrörelsen. Projektansökan har påbörjats och skall slutligt utformas under våren 2016.

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 annonserat i Neuroförbundets och Personskadeförbundet
RTP:s tidskrifter.

Ekonomi
I början av januari fick styrelsen besked om att vår ansökan till ungdomsstyrelsen beviljats och FQ fick för år 2015 ett anslag på 544 320
kronor. Det var ett glädjande besked! Det innebar att vi bland annat haft
ekonomiska möjligheter att under året genomföra två regionala seminarier, arvodera en kvinna på deltid för planering och administrering av
dessa seminarier samt att bekosta arvodering för planering och sammanställning av två projektansökningar. Eftersom kansliet inte varit bemannat under verksamhetsåret har styrelseledamöterna arbetat ideellt
med administrering av verksamheten, bortsett från ovan nämnda seminarier och projektansökningar och styrelsen 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 att motverka diskriminering av kvinnor med
funktionsnedsättningar krävs det av oss att vi samarbetar med både
kvinnoorganisationer och funktionshinderrörelsen för att inhämta kunskap och sprida kunskap. Det praktiska arbetet tillsammans med andra
organisationer stärker också påverkansarbetet. Styrelsen har därför under verksamhetsåret fortsatt att utveckla samarbetet med Sveriges Kvinnolobby och med organisationer inom Lobbyn. När FQ deltar i debatter
om lika lön för lika arbete och andra jämställdhetsfrågor blir också tillgänglighet och delaktighet en del i jämställdhetsarbetet.
Under verksamhetsåret har styrelsen noterat att vi får alltmer gehör för
frågor om jämställdhetsarbete i svensk funktionshinderpolitik. Styrelsen
hoppas också att inledda dialoger med MyRight och HandikappHistoriska Föreningen kan öppna andra och nya vägar in i funktionshinderrörelsen.
Stockholm 2015-02-09
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