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Verksamhetsberättelse för år 2008

Styrelsen för Forum - Kvinnor och Funktionshinder (FQ)
(org.nr. 802405 – 3566) avlämnar härmed verksamhetsberättelse och
ekonomisk redovisning för kalenderåret 2008.
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INLEDNING
År 2008 har varit mycket av ett förnyelsens år inom FQ. Den sittande styrelsen
entledigades vid årsmötet i maj och en interimsstyrelse valdes med uppdrag att
utarbeta en praktisk och etisk arbetsordning för styrelsearbetet samt utarbeta regler
för ekonomiska beslut och redovisningar. Interrimsstyrelsens ansvar var också,
enligt beslut vid årsmötet, att ansvara för föreningens basverksamhet och pågående
verksamhet. Vidare fick interimsstyrelsen i uppdrag att utlysa extra årsmöte innan
årets slut. Detta hölls den 16 december och en ny styrelse valdes fram till det
ordinarie årsmötet 2009.
Ingen i den nuvarande styrelsen fanns med i den styrelse som entledigades vid
årsmötet 2008. Styrelsen har med hjälp av före detta styrelseledamöter och
föreningens medarbetare gjort en kort redogörelse för tiden januari – maj. En hel
del uppgifter finns i den verksamhetsberättelse som interimsstyrelsen tog fram för
den period av året de handhade verksamheten. Denna återfinns som bilaga. En del
upprepningar förekommer på grund av detta. Interimsstyrelsens
verksamhetsberättelse godkändes på det extra årsmötet med följande noteringar i
protokollet: Den avgående styrelsen uppmanades att se över begreppen kring
beviljade bidrag och lägga till en mening om att andelen kvinnliga enskilda
medlemmar i FQ är över 81 procent. Vidare påpekades att det behövs ett
förtydligande då det gäller beviljade medel från Stockholms läns landsting för
verksamheten i Stockholm samt om Estlandsprojektets medel som även rör
verksamhet 2009.
ORGANISATION
Styrelse, revisorer, valberedning efter årsmöte 2007-04-21
Ordinarie ledamöter:
Madeleine Linder, Göteborg, ordförande
Anneli Joneken, Sollentuna, kassör
Camilla Ericsson, Stockholm, vice ordförande
Elin Berg Trygstad, Göteborg, vice ordförande
Maude Stenberg, Sollentuna, sekreterare
Jane Fridner, Malmö, ledamot efter den 19 januari 2008
Kicki Nordström, Lidingö, ledamot efter den 19 januari 2008
Sonja Samuelsson, Stockholm, ledamot
Therese Olsson, Göteborg, ledamot
Wiveca Holst, Stockholm, ledamot
Revisorer:
Karin Bäckström, auktoriserad revisor Grant Thornton AB
Ulla-Liza Blom, Stockholm
Revisorersättare:
Ulrika Voghera, Stockholm
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Valberedning:
Birgitta Andersson, Spånga, sammankallande
Ebon Kram, Stockholm
Monica Fishman, Järfälla
Medlemsmöte
Årsmötet i april 2007 uppdrog åt styrelsen att ordna ett medlemsmöte där
ledamöter skulle utses till två vakanta platser i styrelsen. Detta ägde rum den 19
januari 2008. Där valdes Jane Fridner och Kicki Nordström på förslag av
valberedningen.
Årsmöte
Föreningens ordinarie årsmöte avhölls den 31 maj i Stockholm i SHIAs lokaler i
Liljeholmen. Röstlängden fastställdes till 20 röstberättigade medlemmar. Barbro
Carlsson valdes till mötesordförande och Therese Rudolfsson till sekreterare.
Årsmötet beslutade att entlediga hela den sittande styrelsen. En interimsstyrelse
valdes enligt följande:
Maria Johansson, Stockholm, ordförande
Tiina Nummi-Södergren, Huddinge, kassör
Lena Haglöf, Hägersten, ledamot
Revisorer:
Karin Bäckström, auktoriserad revisor, Grant Thornton AB
Eva Björk, Enskede
Valberedning:
Birgitta Andersson, Spånga, sammankallande
Ebon Kram, Stockholm
Monica Fishman, Järfälla
Extra årsmöte
Extra årsmöte hölls den 16 december på IOGT-NTO-gården, Klara södra
kyrkogata 20, Stockholm. Röstlängden upptog 23 röstberättigade medlemmar.
Förutom att en ny ordinarie styrelse valdes, så antogs etiska riktlinjer och
ekonomiska riktlinjer. Det extra årsmötet antog även verksamhetsplan och budget
för första halvåret 2009. Ann Jönsson var mötesordförande och Vivi-Anne
Emanuelsson sekreterare.
Styrelsen valdes enligt följande:
Karin Hjalmarson, Solna, ordförande
Britt Artursson, Floby, kassör
Liselotte Burvall, Stockholm
Ann-Louise Ganskog, Stockholm
Therese Rudolfsson, Stockholm
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Revisorer:
Karin Bäckström, auktoriserad revisor, Grant Thornton AB
Barbro Carlsson, Stockholm
Revisorersättare:
Eva Björk, Enskede
Valberedning:
Birgitta Andersson, Spånga, sammankallande
Ebon Kram, Stockholm
Monica Fishman, Järfälla
Styrelsemöten
13 styrelsemöten hölls under året. Av dessa hölls 5 under perioden januari – maj
varav ett inte är protokollfört. Interimsstyrelsen höll 7 antal möten och den
nuvarande styrelsen har haft 1 möte.
Medlemmar, medlemsorganisationer, stödmedlemmar
Vid årsskiftet 2007/2008 hade Forum - Kvinnor och Funktionshinder 72 enskilda
medlemmar med funktionsnedsättning, 6 stödmedlemmar, 3 kvinnogrupper/kommittéer och13 handikapporganisationer samt 4 stödorganisationer.
Enligt stadgarna ska antalet enskilda medlemmar och kvinnogrupper/-kommittéer
och handikapporganisationer utgöra minst 81% av medlemmarna. FQ uppfyller
detta väl.
Medlemsavgifter
Enskilda medlemmar 100 kr
Lokalföreningar/avdelningar/distriktsföreningar 300 kr
Kvinnogrupper/-kommittéer 300 kr
Riksorganisationer 500 kr
Stödjande enskilda medlemmar minst 100 kr
Stödjande lokalföreningar/avdelningar/distriktsföreningar minst 300 kr
Stödjande riksorganisationer minst 500 kr
Medarbetare
Under året har Wanda Scherdin varit anställd på deltid. Hon har bistått med
projektarbete och allmänna kontorsgöromål. Hennes insatser är mycket värdefulla
för föreningen och hon är uppskattad av såväl medlemmar som funktionärer.
Representation
FQ är representerad i följande nätverk:
Regeringens Jämställdhetsråd (Wiveca Holst), Socialstyrelsens samrådsgrupp för
sektorsansvar för handikappolitiken (Anneli Joneken), Socialstyrelsens rådgivande
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nämnd för funktionshindersfrågor (Anneli Joneken), Socialstyrelsens externa
referensgrupp för Socialstyrelsens kvinnofridsuppdrag (Wiveca Holst ordinarie,
Elin Berg Trygstad ersättare), Referensgrupp ”Dubbelt Utsatt” Göteborg (Elin
Berg Trygstad), Cedawnätverket (Anneli Joneken), Nätverket 8:mars organiserat av
UNIFEM (Anneli Joneken), Kvinnofridslinjen (Ebon Kram).
FQ medverkar i projektet Agenda 50. Anneli Joneken och Kicki Nordström har
representerat FQ varannan gång.
FQ är medlem i följande organisationer:
Sveriges Kvinnolobby, SKL
UNIFEM Sverige
Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor, KSAN
Handikapphistoriska föreningen, HHF
VERKSAMHET
1 januari – 31 maj
Projektverksamhet: Under januari-maj bedrevs tre projekt varav två avslutades och
redovisades i april.
Essäprojektet: Delegationen för fördelning av statsbidrag för kvinnors
organisering och jämställdhetsprojekt beviljade FQ:s essäprojekt medel i april 2007.
Målet
med projektet var att FQ:s medlemmar skulle skriva en essäsamling innehållande
sociala biografier om hur det är att vara kvinna med en funktionsnedsättning
i dagens samhälle. En skrivardag och en uppföljningskväll anordnades i Stockholm
och en tvådagarskurs i essäskrivande i genomfördes i Göteborg i början av 2008.
Projektet resulterade i Essäsamlingen ”Se styrkan i din syster” vilken trycktes i maj
och spreds under hösten till medlemmar och andra intressenter. Boken
presenterades även på Bok- och Biblioteksmässan. Projektet avslutades och
redovisades i april.
Utbildningsprojektet: Delegationen för fördelning av statsbidrag för kvinnors
organisering och jämställdhetsprojekt beviljade FQ medel till en pilotstudie i
Göteborg kring utbildningssituationen för kvinnor med funktionsnedsättning i april
2007. Projektets mål var att undersöka unga kvinnor med funktionsnedsättnings
möjligheter till bra stöd till studieval med fokus på ett framtida arbetsliv. Projektet
påbörjades under hösten 2007 men merparten av aktiviteterna ägde rum 2008.
Projektet resulterade i en projektrapport där resultaten av kartläggningen
presenteras. Projektet avslutades och redovisades i april.
Estlandsprojektet: Delegationen för fördelning av statsbidrag till kvinnors
organisering och jämställdhetsprojekt beviljade i december 2007 FQ ett bidrag för
en förstudie till projekt för samverkan på temat mäns våld mot kvinnor med
funktionsnedsättning med organisationen för kvinnor med funktionsnedsättning i
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Estland. Projektet genomfördes främst under 2008 men slutfördes i början av
2009. Projektidén byggde på en förfrågan från Estländska kvinnor med
funktionsnedsättning om att bilda ett nätverk och hjälpa dem att bygga upp
verksamhet i Estland.
Stockholmsgruppen: Gruppen har tillsammans med anställd ansvarat för den
lokala verksamheten i Stockholmsregionen. Vårprogrammet erbjöd medlemmarna
bl.a. mammaträffar för kvinnor med funktionsnedsättning, introduktionskväll i
feministiskt självförsvar, föreläsning av Yvonne Broquist på temat självkänsla och
självförtroende, temakväll om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning. Ett
teaterbesök arrangerades.
Göteborgsgruppen: Gruppen har pga. sjukdom och annan arbetsbörda tyvärr inte
varit så aktiv som man velat. Man har dock tagit till vara möjligheter att sprida
information om FQ:s verksamhet via e-postlistor, infobladutdelning och personliga
möten men medlemsaktiviteten har nästan helt legat nere.
1 juni – 16 december
Se bilaga interimsstyrelsens verksamhetsberättelse.
17 – 31 december
En av de frågor interimsstyrelsen överlämnade till den nuvarande styrelsen var
frågan om FQ:s lokal. Denna är dyr och då det projekt FQ för närvarande driver
med medel från Socialstyrelsen kommer att avslutas är det inte försvarbart att
behålla lokalen med tanke på hur stor del den slukar av FQ:s knappa ekonomiska
resurser. Då lokalens uppsägningstid är lång brådskade frågan och styrelsen sade
upp lokalen på ett styrelsemöte den 29 december.
SLUTORD
Styrelsen vill varmt tacka de myndigheter som beviljat FQ medel under året, liksom
alla de medlemmar som engagerat sig i verksamheten. Styrelsen kommer även
under 2009 att fortsätta arbetet med att lägga en grund för föreningens verksamhet.
Detta kommer att ta större delen av FQ:s resurser. Vi hoppas dock på fortsatt stöd
och engagemang från våra medlemmar i det så viktiga kvinnoarbetet.
Stockholm i maj 2009
Styrelsen för Forum – Kvinnor och Funktionshinder
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