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Verksamhetsberättelse för år 2013 

Styrelsen för Forum – Kvinnor och Funktionshinder 
(FQ) 

(org. nr. 802405 – 3566) avlämnar härmed verksam-
hetsberättelse och ekonomisk redovisning 

för kalenderåret 2013. 
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Valberedning: 
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Ordinarie årsmöte 2013 
Föreningens ordinarie årsmöte hölls den 5 maj 2013 i SRF:s lokaler, 
Sandsborgsvägen 52 i Enskede, Stockholm. 

Årsmötet inleddes med att Ann Jönsson, Socialstyrelsen, även medlem i 
FQ, tilldelades en utmärkelse för sitt arbete med Socialstyrelsens utbild-
ningsmaterial Sällan sedda. Ett material, även översatt till engelska, om 
våld mot kvinnor med funktionsnedsättningar. Styrelsens motivering var 
att materialet ger kunskap, berör och manar till handling. 

Eva Björk, medlem och anställd på SRF:s förbundskansli, valdes till mö-
tesordförande och Ingela Larsson till sekreterare. Röstlängden fastställ-
des till 16 röstberättigade medlemmar. Ingen röstade via fullmakt. 

Årsmötet beslutade om oförändrad medlemsavgift för år 2013. 

Under årsmötet diskuterades bland annat den stora Nordiska Kvinnokon-
ferensen i Malmö 12-15 juni 2014 och flera kvinnor anmälde sitt intresse 
av att delta. 

Seminarium i anslutning till årsmötet 
Erika Wermeling, webbansvarig för Livsbild.se, HandikappHistoriska 
Föreningens delprojekt i det stora HAIKU-projektet (Handikapphistoria I 
Kulturarvet). Livsbild är en stor samling livsberättelser, som kvinnor och 
män med funktionsnedsättningar berättat utifrån upplevda händelser. De 
har förmedlat sina berättelser genom att själva skriva, genom att tala in 
dem eller genom att berätta via teckentolk. Berättelserna är en unik sam-
ling, eftersom män och kvinnor själva berättat sina bilder. 

Föredragningen följdes av frågor och diskussion. 

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. Malin Johansson har deltagit via Skype 
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från USA. Telefonsammanträden och Skype är ett sätt för styrelsen att 
sammanträda utan att detta påverkar budgeten. 

Medlemmar, medlemsorganisationer, stödmedlemmar 
Vid årsskiftet den 31 december 2013 hade FQ 95 enskilda, röstberätti-
gade 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), 
RTP - Personskadeförbundet, 
RSMH - Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, 
FUB - Riksförbundet för utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna, 
VIS - Riksförbundet Vuxendöva i Sverige 
SDR - Sveriges Dövas Riksförbund, 
Stockholms dövas förening, 
SRF - Synskadades Riksförbund,  
SRF Uppsala län samt  
SRF Stockholm & Gotlands län, 
Förbundet Unga Rörelsehindrade, 
Förbundet Unga Rörelsehindrade, Göteborgsklubben, 
BRO - Bröstcancerföreningarnas riksorganisation, 
De Dövas Kvinnoförening i Stockholm, 
DEA - Föreningen för kvinnohistoriskt museum, 
Botkyrka Kvinnojour Regnbågen, 
SKR - 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 är anställd på SRF:s förbundskansli är den lösningen, vad 
gäller hennes ideella arbete för FQ, praktiskt fördelaktigt för henne. 
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Styrelsen har under året köpt tjänster av Gunilla Thomsson, Kunskaps-
byrån G & H AB, för ekonomihantering, bokföring, betalningstjänster, 
löne- och skattehantering, råd och stöd i ekonomifrågor, medlemsregist-
ret 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 funktionshindersfrågor 
- Torsdagsaktionen 

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

Medlemsbrev 
Under verksamhetsåret har styrelsen gett ut fyra medlemsbrev med in-
formation om pågående verksamhet. 

Medlemsmöten 
Styrelsen har under året genomfört ett medlemsmöte i Stockholm. Temat 
för medlemsmötet var en presentation av Nordiskt Forum i Malmö 2014 
och vårt planerade deltagande. Medlemsmötet var webbsänt. 

Regionala Seminarier 
Utöver årsmötesseminariet har styrelsen anordnat två regionala semina-
rier, ett i Umeå den 5 oktober och ett i Göteborg den 9 november. Syftet 
var att engagera medlemmar och presumtiva medlemmar i de rättighets-
frågor som är kärnämnena i FQs verksamhet. Seminarierna inleddes 
med en kort presentation av FQ, därefter följde ett inspirationsanförande 
av Charlotte Signahl, om mångfald och normer och om det kvinnoper-
spektiv som oftast kommer i skymundan i funktionshiderpolitiken. Efter-
middagen var i första hand avsatt för gruppdiskussioner och erfaren-
hetsutbyte. Seminarieavgiften var 200 kronor per deltagare och i den 
ingick lunch och kaffe. FQ ansvarade för deltagarna reskostnader. 
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Victoria Öjefors var deltidsanställd med uppdrag att enbart planera och 
genomföra de båda seminarierna. Ett femtontal kvinnor deltog i vartdera 
seminariet. 

De regionala seminarierna är viktiga för att få flickor och kvinnor med 
funktionsnedsättningar engagerade i rättighetsfrågor som berör dem som 
kvinnor med funktionsnedsättningar. 

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 mer restriktiv med annonsering med hänsyn till förening-
ens ekonomi. 

Styrelsen har under året annonserat i Mediaplanet mars och oktober, 
Ordfront nr 3 samt Personskadeförbundet Liv nr 3. 

Möten med samarbetsorganisationer 
Kvinnolobbyn 
FQ har varit representerad vid många tillfällen under året i den verksam-
het som Kvinnolobbyn bedriver. 

Utöver årsmötet har styrelsen deltagit i informationsmöten och aktiviteter 
inför 8 mars 2013 och 15.52 rörelsen. Den rörelsen bygger på att mot-
verka löneskillnaden mellan kvinnor och män, vilken var 13,9 %. Det in-
nebar 2013 att kvinnor arbetade gratis efter kl. 15:52 varje dag om man 
räknade på en arbetsdag mellan kl. 08.00 och17.00. Syftet med rörelsen 
var/är att sätta press på Regeringen, arbetsgivarna och de fackliga orga-
nisationerna att utjämna löneskillnaderna mellan kvinnor och män. 

Därutöver har representanter för FQ medvetet arbetat för att vara närva-
rande och aktivt delta i olika informationsmöten som informerat, diskute-
rat och förberett det viktiga arbetet inför Forum i Malmö 2014. Genom att 
FQ deltagit i den debatt som Sveriges kvinnorörelser fört, har kvinnor 
med funktionsnedsättningar också blivit mer synliga. 

Den tillgänglighetsgrupp FQ har tillsatt, utifrån en överenskommelse mel-
lan Sveriges Kvinnolobby och FQ och med tanke på alla aktiviteter i 
samband med Forum i Malmö, har också varit verksam under året. 

Funktionshinderrörelsen 
FQ medverkade på inbjudan av Neuroförbundet Stockholms län vid en 
utbildningsdag den 4 mars med föreläsning om FQ och kvinnors diskri-
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minering. 
FQ har i övrigt under året eftersträvat att bli känd i rörelsens lokala verk-
samheter. Ännu återstår oerhört mycket tid för att nå det målet, men de 
regionala konferenserna har varit en möjlighet att nå kvinnliga medlem-
mar i funktionshinderrörelsen i och runt de städer där seminarierna ägt 
rum. 

Övrig representation 
FQ deltog den 9 april vid Dialog om diskriminering som har samband 
med funktionsnedsättning och en uppskattad utbildning, ”Med lagen som 
verktyg” den 12-13 oktober, båda anordnade av DO. FQ var också re-
presenterat, när DO den 3 december, FN:s internationella funktionshin-
derdag, anordnade ett seminarium med temat ”Lagen som verktyg för 
våra rättigheter”. 
FQ deltog vid Regeringens samråd inför Högnivåmöte i FN om funk-
tionshinder och utvecklingspolitik, den 19 april. 
FQ deltog den 29 maj i Öppet möte ”Kvinnomakt i Global och Historisk 
belysning” anordnat av föreningen för Upplysning och Global historia. 
FQ deltog i SKLs workshop ”Räkna med brukare” den 27 september. 
UN Women Sverige anordnade den 25 november ett seminarium i an-
slutning till FN:s internationella dag mot våld mot kvinnor. Seminariet 
ägde rum i Riksdagens andrakammarsal och FQ deltog. 
FQ deltog också vid ett möte med den nyinrättade myndigheten inspek-
tionen för Vård och Omsorg, IVO. 

Almedalen 
Även under detta verksamhetsår deltog FQ i aktiviteter i Almedalen med 
tre representanter för FQ. På olika seminarier debatterade vi jämställdhet 
och lyfte fram det som är speciellt angeläget för kvinnor med funktions-
nedsättningar. Vi vinnlade oss särskilt om seminarier som hade kvinnors 
ekonomi i fokus. I funktionshinderrörelsens seminarier deltog FQ för att 
lyfta kvinnoperspektivet. 

Flera informella samtal fördes under veckan med representanter för olika 
riksdagspartier och kvinnoorganisationer. 

Möten med partipolitiska organisationer 
Den 30 november var FQ inbjuden som talare vid en utbildningsdag för 
förtroendevalda och anställda inom Miljöpartiet inom Stockholms län. 
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Seminariet hade mångfald som tema. 

Projekt 
Våld mot utrikes födda kvinnor med funktionsnedsättningar 
Arvsfonden avslog ansökan 2011 och det har under året visat sig vara 
svårt att omarbeta projektansökan i gynnsam riktning med den omfatt-
ning som var tänkt. Styrelsen beslöt därför under hösten att avvakta och 
försöka finna nya former för ett projekt med samma målgrupp men i 
mindre skala. 

Identitetsprojekt 
En arbetsgrupp har under året diskuterat upplägget för en projektansö-
kan av ett nytt, tongivande projekt i FQ som ska vara inriktat på diskus-
sion om identitet. Flera olika alternativ har varit föremål för diskussion. 
Arbetsgruppen har haft hjälp av en genusforskare. En ansökan väntas bli 
klar under våren 2014. 

Intervjubok om Kvinnors syn på arbete och ekonomi 
I slutet av verksamhetsåret uppdrogs åt journalisten Malena Sjöberg att 
för publicering intervjua 12 kvinnor med funktionsnedsättningar och i oli-
ka åldrar att ge sin syn på arbete och ekonomi när det gäller jämställdhet 
och egenmakt. Boken skall delas ut i påverkanssyfte under i första hand 
Nordiskt Forum i Malmö och i samband med Almedalsveckan 2014. 

Ekonomi 
I början av januari fick styrelsen besked om att vår ansökan till ungdoms-
styrelsen beviljats och FQ fick för år 2013 ett anslag på 540 000 kronor. 
Det var ett glädjande besked! Det innebar att vi bland annat hade eko-
nomiska möjligheter att under året anställa en kvinna på deltid för plane-
ring och administrering av två regionala seminarier, att styrelsen kunde 
låt sig representeras under politikerveckan i Almedalen och att en inter-
vjubok om 12 kvinnors syn på arbetets och ekonomins betydelse för 
jämställdhet och egenmakt kunde påbörjas. 

Eftersom kansliet inte varit bemannat under verksamhetsåret har styrel-
seledamöterna arbetat ideellt med administrering av verksamheten, bort-
sett från ovan nämnda seminarier och därmed kunnat hålla administra-
tionskostnaderna nere. 
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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 inte minst gäller det vårt samar-
bete med Sveriges Kvinnolobby. 

Verksamhetsåret har givit oss flera bevis på att vår organisation har blivit 
respekterad i svensk funktionshinderpolitik. Styrelsen har under året rik-
tat in sitt påverkansarbete genom att göra FQ synlig i såväl funktionshin-
derrörelsen som i kvinnorörelsen. I funktionshinderrörelsen är det ange-
läget att kvinnors livsvillkor synliggörs och i kvinnorörelsen måste villko-
ren för kvinnor med funktionsnedsättning bli inkluderade. 

Styrelsen gläder sig åt att vårt samarbete med Sveriges Kvinnolobby un-
der verksamhetsåret har stärkts och att livsvillkoren för kvinnor med 
funktionsnedsättningar blivit mer synliggjorda. Det är styrelsens förhopp-
ning att allt fler kvinnor vill berika FQ med sin kunskap och erfarenhet 
och att FQ ska fortsätta att stärka sin roll i samarbetet med funktionshin-
derrörelsen och kvinnorörelsen. 

Stockholm 2014-03-05 

Viviann Emanuelsson Birgitta Andersson 
Ordförande Kassaförvaltare 

Elin Forsgren Malin Johansson Maria Johansson 

Veronica Kallander Ingela Larsson Solveig Lundkvist 
Vice ordförande sekreterare 

Anita Örum


