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Organisation 
Styrelse, revisorer, valberedning efter extra årsmöte 2008-12-16 
Ordinarie ledamöter: 
Karin Hjalmarson, Solna, ordförande 
Britt Artursson, Floby, kassör 
Therese Rudolfsson, Stockholm, sekreterare 
Liselotte Burvall, Stockholm, ledamot 
Ann-Louise Ganskog, Stockholm, ledamot t.o.m. 2009-05-16. 

Revisorer: 
Karin Bäckström, auktoriserad revisor Grant Thornton AB 
Barbro Carlsson, Stockholm 
Ersättare, Eva Björk, Enskede 

Valberedning: 
Birgitta Andersson, Spånga, sammankallande 
Monica Fishman, Järfälla 
Ebon Kram, Hassela 

Styrelse, revisorer, valberedning efter årsmöte 2009-05-16 
Ordinarie ledamöter: 
Karin Hjalmarson, Solna, ordförande 
Britt Artursson, Floby, kassör t.o.m. 2009-11-28. 
Liselotte Burvall, Stockholm, ledamot 
Lisbeth Lindquist, Laholm, ledamot 
Therese Rudolfsson, Stockholm, ledamot 

Revisorer: 
Barbro Jönsson, godkänd revisor Öhrling Price Waterhouse Coopers 
Barbro Carlsson, Stockholm 
Ersättare, Eva Björk, Enskede 

Valberedning: 
Vivi-Anne Emanuelsson, Farsta, sammankallande 
Birgitta Andersson, Spånga 
Ebon Kram, Hassela 

Styrelse, revisorer, valberedning efter extra årsmöte 2009-11-28 
Ordinarie ledamöter: 
Karin Hjalmarson, Solna, ordförande 
Anne-Marie Freij, Helsingborg, kassör 
Liselotte Burvall, Stockholm, ledamot 
Ingela Lindgren, Stockholm, ledamot 
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Lisbeth Lindquist, Laholm, ledamot 
Therese Rudolfsson, Stockholm, ledamot 
Helena Strandberg, Stockholm, ledamot 

Revisorer: 
Barbro Jönsson, godkänd revisor Öhrling Price Waterhouse Coopers 
Barbro Carlsson, Stockholm 
Ersättare, Eva Björk, Enskede 

Valberedning: 
Vivi-Anne Emanuelsson, Farsta, sammankallande 
Birgitta Andersson, Spånga 
Ebon Kram, Hassela 

Ordinarie årsmöte 
Föreningens ordinarie årsmöte hölls den 16 maj 2009 i SRF-Salen, 
Sandsborgsvägen 52, Enskede. Röstlängden fastställdes till 13 röst-
berättigade medlemmar och justerades efter §14 till 12 röstberättigade 
medlemmar. Eva Björk valdes till ordförande för mötet och Wanda 
Scherdin till sekreterare. 

Extra årsmöte 
Extra årsmöte hölls enligt beslut från det ordinarie årsmötet 28 november 
2009. Det extra årsmötet antog nya stadgar för FQ, reviderad verksam-
hetsplan och budget för 2010 samt fyllde vakanser i styrelsen. Mötet 
hölls i Shia:s lokaler på Liljeholmstorget 7, Stockholm, dit FQ flyttat sitt 
kansli. Röstlängden upptog 13 röstberättigade medlemmar. Margareta 
Persson var mötesordförande och Therese Rudolfsson var sekreterare. 

Styrelsemöten 
15 protokollförda styrelsemöten hölls under året. 

Medlemmar, medlemsorganisationer, stödmedlemmar 
Vid årsskiftet 2009/2010 hade Forum – Kvinnor och Funktionshinder 
76 enskilda medlemmar med funktionsnedsättning, 13 handikapp-
organisationer varav 3 lokala organisationer, 7 enskilda stödmedlemmar 
och 6 stödorganisationer. 

Enligt stadgarna ska antalet enskilda medlemmar, kvinnogrupper/ - och 
kommittéer utgöra minst 81 % av medlemmarna. 
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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 

Medlemsmöten 
Ett framtidsseminarium arrangerades i samband med årsmötet i maj. 

Ett öppet hus med anledning av FQs flytt hölls i början av november. 
Detta var ett bra informationstillfälle om FQs verksamhet och föreningens 
framtid diskuterades. 

Ett seminarium på temat ”Likheter och Olikheter – Möten med kvinnor i 
Nepal, Sri Lanca, Uganda och Tanzania” arrangerades i anslutning till 
extra årsmötet i november. 

Personal 
Under året har Wanda Scherdin varit anställd på deltid. Wiveca Holst har 
varit projektanställd på heltid under perioden 26 januari -30 november. 
Ingela Birgersson har varit projektanställd på 75 % under perioden 
26 augusti – 31 oktober. 
Under året har FQ anslutit sin personal till kp pensionsförsäkring. 

Representation 
FQ är representerade i Regeringens Jämställdhetsråd, Socialstyrelsens 
samrådsgrupp för sektorsansvar för handikappolitiken, Socialstyrelsens 
rådgivande nämnd för funktionshindersfrågor, Socialstyrelsens externa 
referensgrupp för Socialstyrelsens kvinnofridsuppdrag, Referensgrupp ”
Dubbelt Utsatt” Göteborg, Nätverket 8: mars organiserat av UNIFEM och 
Kvinnofridslinjen. 

FQ är medlemmar i Sveriges Kvinnolobby, SKL. Karin Hjalmarsson 
representerade FQ på SKL:s årsmöte. 
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UNIFEM Sverige. Therese Rudolfsson representerade FQ på UNIFEM:s 
årsmöte. 
Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor, 
KSAN 
Handikapphistoriska föreningen, HHF 

VERKSAMHET 
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 Estland. Projektet genomfördes 
främst under 2008 men slutfördes i början av 2009. Den 17 januari 2009 
arrangerade projektet tillsammans med kvinnor i Estland en seminarie-
dag på universitet i Tallin på temat mäns våld mot kvinnor med funktions-
nedsättning.  

Projekt SoS – 09: Projekt om att Förebygga våld mot kvinnor med 
funktionsnedsättning 
År 2007 antog regeringen en handlingsplan om mäns våld mot kvinnor. 
Handlingsplanen innehöll olika insatsområden och ett av dem var mäns 
våld mot kvinnor med funktionsnedsättningar. Socialstyrelsen fick flera 
nya uppdrag utifrån handlingsplanen och två av dessa uppdrag var direkt 
inriktade på mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättningar, varav 
det ena har som syfte att ge medel till handikapporganisationer som i sitt 
arbete vill prioritera mäns våld mot kvinnor. Forum sökte i oktober 2008 
projektmedel till ett sådant projekt. Ansökan beviljades med 1 575 000 kr 
i november 2008. Projektet avslutades den 30 november 2009. Då 
projektmedlen inte var förbrukade lämnades en ansökan in om att få an-
vända resterande pengar under 2010, vilket beviljades av Socialstyrel-
sen. 

Projektets syfte var att höja kunskapsnivån om mäns våld mot kvinnor 
med funktionsnedsättningar inom handikapp- och kvinnojoursrörelsen, 
vård och omsorg och hos allmänheten, att få handikapprörelsen att i 
framtiden prioritera frågor som rör mäns våld mot kvinnor med funk-
tionsnedsättning i sitt arbete, att initiera lokala och regionala samarbets-
projekt mellan handikapporganisationer, kvinnojourer, brottsofferjourer 
och kommuner med syfte att förebygga mäns våld mot kvinnor med 
funktionsnedsättning samt att förbättra stödet till drabbade kvinnor. 
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Ledning Forums styrelse utsåg en styrgrupp bestående av Birgitta 
Andersson, Vivi-Anne Emanuelsson och Liselotte Burvall, samtliga med-
lemmar i FQ och med olika kompetenser relaterade till projektet.  

Anställda Wiveca Holst anställdes som projektledare på heltid. Ingela 
Birgersson projektanställdes under två månader. Wanda Scherdin bistod 
projektet under året. 

Betydelsefulla utgångspunkter 
FN:s kvinnokonvention och den nya konventionen för personer med 
funktionsnedsättningar har legat till grund för projektets arbete. Utred-
ningsinstitutet Handu:s rapport om Mäns våld mot kvinnor med funktions-
nedsättningar och RSMH:s rapport Vi är många har varit viktiga fakta-
underlag. Samarbetet med projektet Dubbelt Utsatt, Bräcke Diakoni, har 
varit berikande i arbetet och vid projektets informationstillfällen. 

Döva Kvinnor ingick inte som målgrupp i Handu:s rapport. Av bl a det 
skälet blev döva kvinnor redan i projektstarten en viktig målgrupp att 
prioritera med hjälp av teckenspråkig information på FQs och Sveriges 
Dövas Riksförbunds, SDR, hemsidor. En annan viktig informationsaspekt 
avseende material var att publicera allt material på ett tillgängligt sätt för 
synskadade. 

En broschyr med information om projektet producerades för att göra det 
känt hos målgrupperna och allmänheten. De undersökningar och rappor-
ter som finns om mäns våld mot kvinnor med olika funktionsnedsätt-
ningar sammanställdes i en kortfattad och informativ folder. I samverkan 
med SDR tog projektet fram en broschyr särskilt riktad till döva kvinnor. I 
samband med politikerveckan i Almedalen i Visby framtogs en film med 
inslag från de båda seminarierna där projektet medverkade. En tecken-
tolkad film spelades in vid ett informationstillfälle för döva kvinnor och 
män i Örebro. Filmen visar inslag från projektets föreläsningar den dag-
en. Den finns att tillgå på SDR: s och FQs hemsidor. Journalisten Malena 
Sjöberg har skrivit två artiklar med temat mäns våld mot kvinnor med 
funktionsnedsättningar. 

Seminarier, konferenser och andra informationstillfällen 
Projektets stora informationstillfälle ägde rum den sista veckan i juni 
2009 i samband med politikerveckan i Almedalen. Tillsammans med 
projektet Dubbelt Utsatt anordnades två seminarier om kvinnors rättig-
heter och mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättningar.  
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Sveriges Dövas Riksförbund, SDR hade en mycket välbesökt informa-
tionsdag i Örebro i mitten av september. Två personer i projektets led-
ning föreläste. Döva kvinnor i Stockholm inbjöd projektet i början av 
oktober till en informationskväll, där Handu:s rapport presenterades. 

I samband med en utbildningsdag som Synskadades Riksförbund, 
SRF, Hudiksvall-Nordanstig hade inom sitt projekt om mäns våld mot 
kvinnor med funktionsnedsättning var projektet inbjudet och medverkade 
i utbildningen. 

I samarbete med SRF Västerbotten och Vindels folkhögskola anordna-
des tre utbildningsdagar i Umeå i slutet av oktober. Projektet medverka-
de under två av dagarna. 

I samarbete med Halmstads kommun arrangerade projektet i mitten av 
november en utbildning för att förebygga våld mot kvinnor med funktions-
nedsättningar. Utbildningen vände sig till kommunens personal och fri-
villiga organisationer inklusive handikapporganisationer.  

En stor satsning var avslutningsvis en heldagskonferens en lördag i 
mitten av oktober på Clarion Hotell, Stockholm. Konferensen förmed-
lade kunskap om jämställdhet, om att jämställdhet är en förutsättning för 
jämlikhet, om mäns våld mot kvinnor och om den specifika utsatthet som 
finns hos kvinnor med funktionsnedsättningar. Slutsatsen, betydelsen av 
att samarbeta för att förebygga våldet, blev uppenbar för alla på konfe-
rensen. Konferensen på Clarion Hotell resulterade i ett behov av att sna-
rast ordna ett halvdagsseminarium på ett av Stockholms stads Kris-
centrum, som nyligen flyttat till tillgängliga lokaler. 

Projektledaren har vid olika konferenser och utbildningar inbjudits för att 
presentera projektets kunskap om våld mot kvinnor med funktionsned-
sättning. 

Agenda 50 – verktyg för våra rättigheter – om förverkligandet av 
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsätt-
ning 
Projektet startade den 16 januari 2008 och är ett treårigt projekt finansie-
rat av Allmänna arvsfonden och genomförs av Handikappförbundens 
samarbetsorgan, Synskadades riksförbund, Svenska Kommittén för 
Rehabilitation International och Forum - Kvinnor och Funktionshinder. 
Syftet är att arbeta för att ovan nämnda konvention ska förverkligas. FQ 
representeras av Kicki Nordström. 
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Stockholmsgruppen 
Stockholmsgruppen har en styrgrupp som planerar och genomför verk-
samhet i Stockholms län tillsammans med FQs styrelse och med-
lemmarna. I samband med invigningen av FQs nya lokal arrangerade 
Stockholmsgruppen en buffé och föreläsning där Claudia Lindén berätt-
ade om Ellen Key. 

Under hösten har konstterapeut Gilda Stiby hållit en skaparcirkel vid fem 
tillfällen. 

Monica Söderberg, som själv är synskadad, besökte FQ en kväll i sep-
tember och sjöng tillsammans med deltagarna visor med kvinnotema. 

FQ deltog i Kulturfestival för alla i ABF-huset i november som var ett 
samarrangemang mellan handikapp- och invandrarföreningar. 

Under hösten avslutade Ulrika Voghera med stöd av kansliet arbetet 
med skriften ”Kvinnofakta – En redogörelse från projektet Kvinnor och 
Handikapp 1988-1998 ”. Kvinnofakta bygger på texter skrivna av per-
soner som på olika sätt varit engagerade inom Projektet som över-
lämnades till den nybildade föreningen Forum – Kvinnor och Handikapp 
1997. I början av år 2010 lämnades manuset till tryck. 

Ekonomi, kansli och administration m m 
Kansli: 
FQs kansli flyttade från Krukmakargatan 73 under hösten till ny lokal hos 
Shia – Svenska Handikapporganisationernas Internationella Bistånds-
förening med adress Liljeholmstorget 7, 6 tr, 117 63 Stockholm. FQ hyr 
ett kontorsrum och har del i de gemensamma utrymmena som konfe-
rensrum, kök och mötesplatsen Torget. Lokalerna är tillgängliga för per-
soner med funktionsnedsättning. 

Ekonomi: 
Gunilla Thomsson, Kunskapsbyrån G & H AB, sköter FQs ekonomi-
hantering vad gäller bokföring, betalningstjänster, löne- och skatte-
hantering, råd och stöd i ekonomifrågor samt framtagande av ekono-
miska rapporter m m. 

Ansökningar: 
Styrelsen lämnade under hösten in en ansökan om regional utveckling 
av FQ till Ungdomsstyrelsen vilken avslogs med motiveringen att projek-
tet inte uppfyllde syftet/villkoren för bidraget. 
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En ansökan till Socialstyrelsen lämnades in i slutet av november om att 
under år 2010 få använda icke förbrukade medel i det avslutade projek-
tet om att Förebygga mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning. 
Ansökan beviljades. 

Hemsida: 
FQ har avtal med Webforum Europa AB för en hemsida. 
Therese Rudolfsson är ansvarig för hemsidan.  

Slutord 
I februari avled Anneli Joneken hastigt. Hon var FQs riktiga eldsjäl och 
var föreningens ordförande i många år. Anneli har lämnat ett stort tom-
rum efter sig och i föreningens arbete är det mycket kännbart. 

Under året präglades styrelsens arbete av SoS-09 projektet och dess 
kringaktiviteter. Styrelsen har arbetat med att följa den tidigare interims-
styrelsens rekommendationer och arbetsplanering. Stadgarna har revi-
derats och rutiner för kansliet och avtal med KFO, KP har setts över. 
Styrelsen är fortfarande relativt ny och man har under året försökt lära 
känna varandra och föreningen. Den senaste tidens nedskärningar av 
statsbidrag påverkar verksamheten negativt och styrelsen har lagt ner 
stort arbete på att minska kostnaderna i FQs mycket ansträngda ekono-
mi. FQ är unik som förening och besitter en unik specialkompetens då vi 
idag nog kan påstå att nästan alla typer av funktionsnedsättningar finns 
representerade i föreningen. Våra jämställdhetsfrågor är viktiga då 
kvinnofrågorna inom handikapprörelsen ofta försvinner i själva begreppet 
”funktionsnedsättning” och man ser inte kvinnan bakom. Trots framgång-
ar som bidragit till att medvetandegöra samhället om situationen för våra 
kvinnor har man skurit ner våra medel. Styrelsen hoppas att trenden 
skall vända 2010 så att organisationen kan arbeta med dessa så viktiga 
frågor utan att samtidigt behöva kämpa med att försöka överleva som 
förening. 

Styrelsen vill tacka medlemmar som engagerat sig och samtliga bidrags-
givare som gjort vår verksamhet möjlig. Och ett stort tack till vår an-
ställda på kansliet för utan engagemanget från henne hade styrelsen haft 
det svårt och verksamheten hade inte flutit lika smidigt. 

Stockholm 2010- 
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Karin Hjalmarson Liselotte Burvall Anne-Marie Freij 

Ingela Lindgren Lisbeth Lindquist Therese Rudolfsson 

Helena Strandberg
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