
 1

 

Verksamhetsberättelse för år 2011 

Styrelsen för Forum – Kvinnor och Funktionshinder 
(FQ) 

(org. nr. 802405 – 3566) avlämnar härmed 
verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning 

för kalenderåret 2011. 

Styrelse, revisorer, valberedning  
fram till årsmötet den 28 maj 2011 hade styrelsen följande 
sammansättning:  
Karin Hjalmarson, Solna, ordförande, Anne-Marie Freij, Helsingborg, 
kassör, 
Ingela Larsson (Lindgren), Stockholm, sekreterare, Barbro Almquist, 
Stockholm, Veronica Kallander, Sundbyberg, Lisbeth Lindquist, Laholm, 
Kicki Nordström, Lidingö, vice ordförande, Helena Strandberg, Botkyrka 
Revisorer var: Barbro Jönsson, godkänd revisor Öhrlings Price 
Waterhouse Coopers, Barbro Carlsson, Stockholm samt ersättare, Eva 
Björk, Stockholm. 
Valberedning, vald vid årsmötet 2010 fram till årsmötet 2011 var:  
Birgitta Andersson, Stockholm, sammankallande, Vivi-Anne 
Emanuelsson, Stockholm, Ebon Kram, Hassela. 

Styrelse, revisorer, valberedning 
från och med årsmötet den 28 maj 2011; 
Styrelsens ledamöter: 
Ordförande:  
Viviann Emanuelsson, Stockholm 
Övriga ledamöter: 
Barbro Almquist, Stockholm 
Birgitta Andersson, Stockholm 
Anne-Marie Freij, Helsingborg, kassaförvaltare 
Elin Forsgren, Göteborg 
Ingela Lindgren, Stockholm, sekreterare 
Kicki Nordström, Lidingö, vice ordförande 

Revisorer: 



 2

Gunnar Sjödelius REX Revision AB 
Barbro Carlsson, Stockholm 
Revisorsersättare:  
Eva Björk, Stockholm 

Valberedning: 
Karin Andersson, Stockholm, sammankallande 
Karen Fridriksdottir, Uppsala 
Ebon Kram, Hassela 

Ordinarie årsmöte 2011 
Föreningens ordinarie årsmöte hölls den 28 maj 2011 i SRF:s lokaler, 
Sandsborgsvägen 52 i Enskede, Stockholm. Röstlängden fastställdes till 
18 röstberättigade medlemmar varav en röst via ombud. Gertrud Åström, 
ordförande för Sveriges Kvinnolobby, valdes till årsmötesordförande och 
Ingela Lindgren till sekreterare. 
Årsmötet antog vissa stadgeändringar som innebär att enbart enskilda 
flickor och kvinnor med funktionsnedsättningar samt kvinnokommittéer, 
grupper eller sammanslutningar bildade av kvinnor med 
funktionsnedsättningar kan vara röstberättigade medlemmar. Övriga 
medlemmar är stödjande medlemmar. 
Årsmötet beslutade om oförändrad medlemsavgift. 
  

Seminarium i anslutning till årsmötet 
Årets årsmötesseminarium handlade om den enkätundersökning som 
Handu AB genomfört på uppdrag av FQ som en del i projektet 
Jämställdhet är en förutsättning för Jämlikhet och som bygger på 
intervjuer med kvinnliga medlemmar i åldrarna 20-50 år inom ett antal 
funktionshinderorganisationer. I seminariet deltog Irene Westerlund, VD i 
Handu AB, och det leddes av Karin Hjalmarson, före detta ordförande i 
FQ. 
   
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. 
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Medlemmar, medlemsorganisationer, stödmedlemmar 
Vid årsskiftet den 31 december 2011 hade FQ 98 enskilda 
röstberättigade medlemmar samt 10 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 
Wanda Scherdins deltidsanställning upphörde den 28 februari 2011. 
Därefter har kansliet enligt styrelsebeslut av ekonomiska skäl varit 
obemannat.  
Styrelsen valde i början av år 2011 att flytta kansliet till Synskadades 
Riksförbunds lokaler i Enskede. FQ hyr där ett litet arbetsrum och köper 
kontorsservice och sekreterartjänst av SRF. Det arbetet har underlättats 
då det funnits en nära kontakt med föregående och därefter med 
nuvarande ordförande under 2011, vilka båda var/är anställa av SRF. 
Styrelsen har även valt att köpa tjänster av Gunilla Thomsson, 
Kunskapsbyrån G & H AB, som skött FQ: s ekonomihantering vad gäller 
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, Socialstyrelsens externa referensgrupp för 
Socialstyrelsens kvinnofridsuppdrag 

- Referensgrupp ”Dubbelt Utsatt” Göteborg 
- Cedaw–nätverket 
- Nätverket 8 mars organiserat av UN Women Sverige 
- Nätverket för mänskliga rättigheter 
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     - Utvecklingscentrum  Dubbelt Utsatt.  

FQ har med sin representant deltagit i Socialstyrelsens 
referensgruppsmöten vid två tillfällen under året om våld i nära relationer. 
Syftet har varit att ta fram olika kunskapsmaterial såsom Arbetsgruppens 
förslag till Allmänna råd 

Referensgruppens ledamöter har också utbytt information om vad olika 
organisationer gör, exempelvis kvinnojourer, SKL, andra organisationer 
och myndigheter.  

På uppdrag av FQ gjorde journalisten Erika Wermeling en 
dokumentation aven konferens anordnad av Dubbelt Utsatt om 
våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättningar. Dokumentationen finns 
att ta del av på vår och Utvecklingscentrets hemsida.    

FQ är medlem i: 

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

Möten med samarbetsorganisationer 

FQ har haft ett mycket fruktbart samarbete med Sveriges Kvinnolobby, 
SKL  i det vardagliga arbetet.   
Viviann Emanuelsson representerade FQ på SKL:s ordförandemöte den 
1 oktober. Vid ordförandemöte bestämdes att kvinnorörelsen på bred 
front skulle genomföra en aktion den 8 mars 2012 i protest mot att 
kvinnor genomsnittligen har 15 procent lägre lön.  

Kvinnolobbyns ordförande, har under året ingått i styrelsens arbetsgrupp 
för framtagandet av den prallellrapport som styrelsen arbetat fram under 
året. Se ned under rubriken projekt.  

FQ deltog med en representant vid en nordisk konferens i november. 
Hon dokumenterade konferensen, vilken hade som syfte att vara en 
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början på en uppföljning av världskonferensen i Peking 1995. SKL 
initierade detta forum. Arbetet fortsätter under 2012.   

Wikifem är ett feministiskt initiativ inom SKL med syfte att skapa och 
sprida kunskap, där den efterfrågas – på Wikipedia. Den fria, 
internetbaserade encyklopedin används idag av många och är ett enkelt 
sätt att snabbt sätta sig in i en viss fråga eller händelse med .	
FQ har varit representerat i Wikifem vid de två sammanträdena under 
året, det vill säga i oktober och november. 

FQ deltog vid HandikappHistoriska Föreningens filmfestival en helg i 
oktober på Historiska museet. 

Projekt 

- Paralellrapport  
FQ har fått medel från Ungdomsstyrelsen och har under året gjort en 
parallellrapport till regeringens officiella rapport till FN:s 
övervakningskommitté för konventionen om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättningar, (CRPD). FQ: s parallellrapport handlar enbart om 
kvinnors verklighet. 

Rapporten har framställts med hjälp av tre skribenter som arvoderats för 
sina uppdrag och som haft en arbetsgrupp till sitt förfogande. 
Rapporten är översatt till engelska och en sammanfattning är gjord för att 
bland annat teckentolkas. 

Under 2012 kommer rapporten att överlämnas till FN, 
Funktionshinderskonventionens övervakningskommitté 

- Jämställdhet är en förutsättning för jämlikhet 
Under 2010 beviljades FQ ett projekt, Jämställdhet är en förutsättning för 
jämlikhet, vilket pågått en bit in på 2011. 

Det övergripande målet var att genom ett efterföljande projekt stärka 
självkänslan och identiteten hos kvinnor med funktionsnedsättning 
genom bland annat erfarenhetsutbyte och genom att öppet diskutera 
innebörden och betydelsen av jämställd makt. Syftet skulle då vara att 
vinna jämställd makt i handikapprörelsen så att kvinnors liv blir lika 
tydliggjorda som mäns liv, att villkoren för kvinnor med 
funktionsnedsättning också skulle tydliggöras inom kvinnorörelsen samt 
synliggöras i samhället i stort. 
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Ungdomsstyrelsen beviljade som ett första led ekonomiska medel till en 
förstudie innebärande en enkätundersökning bland kvinnliga medlemmar 
i arbetsför ålder i funktionshinderorganisationer med medlemskap i FQ. 
Fem kvinnor skulle också utses och utbildas till att ha ledande roller och 
vara föreläsare i ett påföljande projekt. 

Enkätundersökningen som genomfördes 2010 har givit styrelsen en bra 
information och kunskap om hur enskilda kvinnor inom FQ: s 
medlemsorganisationer upplever sin livssituation i vardagen vad gäller 
bland annat samhällsservice samt deras möjligheter att påverka den 
intressepolitik som bedrivs inom den funktionshinderorganisation de är 
medlemmar.  
Styrelsen har använt enkäten vid många olika tillfällen under året i 
påverkansarbetet. Enkäten har konkret visat på behovet av att synliggöra 
kvinnors perspektiv bland kvinnor med funktionsnedsättningar. 

Enkäten var underlag för diskussioner vid seminariet i samband med 
årsmötet, vilket ovan nämnts. 

Eftersom det inte fanns respons band medlemsförbunden inom FQ för 
en fortsättning på projektet och det inte gick att engagera fem kvinnor 
från fem funktionshinderorganisationer beslöt styrelsen att i det läget inte 
söka för ett fortsatt projekt. 

Agenda 50 – Verktyg för våra rättigheter 

Projektet startade den 16 januari 2008 och avslutades den 1 juli 2011. 
Projektet är finansierat av Allmänna arvsfonden och genomfördes genom 
en samverkan mellan Handikappförbundens samarbetsorgan, 
Synskadades Riksförbund, Svenska Kommittén för Rehabilitation 
International och FQ, Forum - Kvinnor och Funktionshinder.  

Detta projekt syftade till att ta fram material som kan användas av 
funktionshinderrörelsen, kommuner, landsting eller myndigheter för att i 
praktiken kunna förverkliga rättigheterna för personer med 
funktionsnedsättningar som erkänns i konventionen om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättningar. Mer information om de tre 
betydelsefulla materialen finns på FQ: s hemsida. 



 7

Ansökningar 

Pilotprojekt för att förhindra våld mot kvinnor med 
funktionsnedsättningar och invandrarbakgrund. 

Till den dubbla utsattheten som kvinna med funktionsnedsättning kan 
också tillföras utsattheten av att inte vara född i Sverige, att inte 
behärska det svenska språket, att sakna kunskap om det svenska 
samhället och dess normer och att ha andra kulturella och samhälleliga 
erfarenheter som grund för sin syn på sig själv som kvinna med en 
funktionsnedsättning samt leva i en familj med andra kulturella vanor och 
traditioner än de svenska. Många kvinnor med funktionsnedsättningar 
har varit undangömda och osynliggjorda och de möter stora hinder bland 
annat av det skälet att de saknar kunskap om det svenska samhället och 
kunskap om rätten till hjälp och stöd. De kan känna sig värdelösa och 
vilsekomna och utan makt över sin kropp och sitt liv. Vissa utländska 
kvinnor vill inte visa sig, de skäms över sin funktionsnedsättning och 
saknar sociala kontakter. Rädslan och skammen kan medföra att de 
känner oro att förlora de insatser de fått av samhället. Det medför i sin 
tur att en del fortsätter stillatigande att leva med våld och hot om våld i 
familjen och ibland finns det barn i dessa familjer som blir vittnen till 
våldet. 

Detta var anledningen till att en ansökan om ett pilotprojekt inlämnades 
till Arvsfonden under våren 2011. FQ skrev ansökan i samverkan med 
Handikappförbunden, HSO, och Riksförbundet Internationella Förbundet 
för Invandrarkvinnor, RIFFI. Vi tre förbund hade för avsikt att bistå 
varandra i ett gemensamt pilotprojekt för att förhindra våld mot kvinnor 
med funktionsnedsättningar och invandrarbakgrund. 

Ansökan avslogs av Arvsfonden utan motivering. 

Stockholmsgruppen 
Stockholmsgruppen har en styrgrupp som planerar och genomför 
verksamhet i Stockholms län tillsammans med FQ: s styrelse. 
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Kulturnämnden i Stockholms läns landsting beviljar inte längre 
verksamhetsbidrag. Vi uppmanas söka pengar för avgränsade projekt.  

Stockholmsgruppen anordnade den 2 december en Fredagstaffel i SRF-
salen, Stockholm där ca 20 personer deltog. Eva Lagerheim och Bengt 
Sundquist bjöd på ett Barbro Hörberg-program.  

Hemsida 
FQ har avtal med Webforum Europa AB för hemsidan. 
Under året har även en sida på Facebook tagits fram. 
Ansvarig för hemsidan är styrelseledamoten Ingela Larsson. 

Ekonomi  
Efter årsmötet hade representanter för styrelsen ett samtal med 
Ungdomsstyrelsen om vår verksamhet och en detaljerad genomgång av 
de behov och kostnader som vår organisation har. Framför allt 
definierade  vi de kostnader, som för oss är självklara och en del av vår 
verksamhet. Kostnader som gör vår verksamhet öppen och tillgänglig för 
alla. Detta resulterade i ett avsevärt höjt anslag från Ungdomsstyrelsen 
för år 2012. 

Eftersom kansliet inte varit bemannat under större delen av 
verksamhetsåret har styrelseledamöterna arbetat ideellt i större 
utsträckning än tidigare och därmed kunnat hålla 
administrationskostnaderna nere. Styrelsen har köpt ett begränsat antal 
tjänster och genomfört styrelsemöten per telefon.  

Slutord 
Forum - Kvinnor och funktionshinder har under verksamhetsåret på olika 
sätt fört diskussioner om organisationens syfte och mål och hur vi på 
bästa sätt kan förtydliga kvinnors perspektiv. I de sammanhangen har vi 
också sett över vårt samarbete med andra kvinnoorganisationer och 
funktionshinderorganisationer och vad vi behöver prioritera i vårt arbete.  

På grund av knappa resurser har vi inte lyckats få igång önskade 
medlemsaktiviteter. Vi kommer därför under 2012 att öka våra kontakter 
med medlemmarna genom utskick av medlemsbrev, 
webbradiosändningar, information via facebook och aktiviteter 
tillsammans med andra organisationer. För oss är det viktigt att synas/ i 
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samhället genom samarbete med andra kvinnoorganisationer och 
genom att delta i kampen mot orättvisor och i kampen för ökad 
jämställdhet och jämlikhet.  

Stockholm 2011-12-31 

Viviann Emanuelsson Barbro Almquist Birgitta Andersson 
Ordförande 

Elin Forsgren                      Anne-Marie Freij Ingela Larsson 
 Sekreterare 

Kicki Nordström 
Vice ordförande  
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