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Styrelse, revisorer, valberedning

Efter årsmötet 2016 fram till årsmötet 2017 hade styrelsen följande
sammansättning:

Ordförande

Maria Johansson, Stockholm

Övriga styrelseledamöter
Birgitta Andersson, Spånga, kassör
Ingela Larsson, Stockholm, sekreterare
Malin Kvitvaer, Stockholm, vice ordförande
Viviann Emanuelsson, Stockholm, vice kassör, ansvarig regionala träffar
Therese Rudolfsson, Stockholm, vice sekreterare
Maria Agne, Fagersta
Maria Collin Jensen, Stockholm
Elin Forsgren, Göteborg

Övriga förtroendevalda

Revisorer

Gunnar Sjödelius, godkänd revisor Grant Thornton Sweden AB
Barbro Carlsson, Stockholm, föreningsrevisor

Revisorsersättare

Karin Hjalmarsson, Solna, föreningsrevisor

Valberedning
Barbro Almquist, Stockholm sammankallande
Yvonne Björkman, Sundbyberg
Rahel Atnafu, Nacka

Efter årsmötet den 2 april 2017 och styrelsens konstituering hade
styrelsen följande sammansättning:

Ordförande

Maria Johansson, Stockholm

Övriga styrelseledamöter
Viviann Emanuelsson, Stockholm, kassör, ansvarig för regionala träffar
Wenche Willumsen, Eskilstuna, sekreterare
Ingela Larsson, Stockholm, medlemsregisteransvarig och webbansvarig
Birgitta Andersson, Spånga, vice ordförande
Isabel Ekman, Stockholm, vice kassör
Therese Rudolfsson, Stockholm, vice sekreterare

Elin Forsgren, Göteborg
Madeleine Beerman, Stockholm



Övriga förtroendevalda

Revisorer

Gunnar Sjödelius, godkänd revisor
Barbro Carlsson, Stockholm, föreningsrevisor

Revisorsersättare

Karin Bäckström, godkänd revisor
Karin Hjalmarsson, Solna, föreningsrevisor

Valberedning
Yvonne Björkman, Sundbyberg sammankallande
Råhet Atnafu, Nacka
Maria Mattsson, Järfälla

Ordinarie årsmöte 2017

Föreningens ordinarie årsmöte hölls den 2 april 2017 i SRF:s lokaler,
Sandsborgsvägen 52 i Enskede, Stockholm.

Årsmötet föregicks av ett seminarium där Birgitta Ohlsson,
riksdagsledamot för Liberalerna och författare till boken Duktiga flickors
revansch, medverkade för ett samtal kring denna nyutkomna bok.

Amanda Lindberg, förbundsordförande i Förbundet Sveriges Dövblinda,
valdes till mötesordförande och Ingela Larsson, sekreterare i FQ:s
styrelse, till sekreterare för årsmötet. Till justerare och tillika rösträknare
valdes Karin Hjalmarson och Maria Mattsson. Röstlängden fastställdes
till 14 röstberättigade medlemmar. Ingen röstade via fullmakt.

Årsmötet beslutade om följande oförändrade medlemsavgifter för år
2017:

Röstberättigade medlemmar:
Enskilda kvinnor med funktionsnedsättning
Kvinnokommittéer, grupper eller sammanslutningar
bildade av kvinnor med funktionsnedsättning inom
eller utanför andra föreningar

Stödmedlemmar:

Enskilda personer
Rikstäckande kvinnoorganisationer, funktionshinder-
förbund/organisationer och deras samarbets-
organisationer och andra organisationer
Avdelningar/distrikt/lokalföreningar/kvinnokommittéer

WOkr/år

400 kr/år

minst 100kr/år

700 kr/år
400 kr/år



Inga motioner och inga stadgeändringsförslag förelåg.

Styrelsemöten

Styrelsen har under verksamhetsåret haft tio protokollförda
styrelsemöten. Alla utom ett har ägt rum på kvällstid, ofta med
deltagande av en eller flera ledamöter via telefon eller Skype.
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 2017 var:
94 enskilda röstberättigade kvinnomedlemmar med funktionsnedsättning
och 3 enskilda stödmedlemmar.

Dessutom har FQ följande organisationer och kvinnokommittéer som
stödmedlemmar respektive röstberättigade medlemmar:

DHR
Förbundet Sveriges Dövblinda, FSDB
Förbundet unga rörelsehindrade
Personskadeförbundet RTP

Riksförbundet för barn, unga och vuxna med
utvecklingsstörning (FUB)
Sveriges Dövas Riksförbund (SDR)
Synskadades Riksförbund Stockholm och Gotlands län
Karlstads lokalförening i Personskadeförbundet RTP
Unga rörelsehindrade Göteborgsklubben
Bröstcancerförbundet

Dövas Kvinnoförening i Stockholm
Botkyrka Kvinnojour Regnbågen

Totalt 12 organisationer

Enligt stadgarna ska antalet röstberättigade, enskilda medlemmar och
antalet röstberättigade kvinnokommittéer, grupper, sammanslutningar
tillsammans vara minst 81 procent av det sammanlagda medlemsantalet.

Kansli och personal

Styrelsen har av ekonomiska skäl valt att inte ha fast personal anställd.



FQ hyr ett arbetsrum och ett förråd på Synskadades Riksförbunds
huvudkontor i Enskede samt har fri tillgång till sammanträdesrum.
FQ köper viss kontorsservice av SRF.
Styrelsen har under året arvoderat Anneli Malmström för att sköta vår

ekonomihanteirng det vill säga bokföring, betalningstjänster, löne- och
skattehantering, samt framtagandet av ekonomiska rapporter.

Styrelsen har anlitat en journalist för framtagande av vår jubileumsskrift
samt tagit fram profilprodukter för att göra oss mer synliga i samhället vid
mässor och andra aktiviteter.

Ett avtal mellan SRF och FQ om lokalhyra och kontorsservice skrevs
2010. Avtalet har förlängts och är nu giltigt tom 2019. Ett avtal är
upprättat mellan FQ och Anneli Malmström och likaså ett avtal mellan

FQ och ledsagningsföretaget CJ Ledsagarservice för praktisk hjälp vid
arrangemang.

Vi har under året anlitat en arkivarie för att gå igenom våra pärmar och
dokument för att få till en förbättrad och förenklad struktur.

FQ är representerat i:
Regeringens Jämställdhetsråd
Socialstyrelsens rådgivande nämnd förfunktionshinderfrågor
16. 00-rörelsens nätverk bland kvinnoorganisationerför
aktiviteter i samband med internationella kvinnodagen den 8
mars

RFSLs 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 Förhandlingsdelegation
Flickaplattformen
KSAN (Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och
Narkotikafrågor)



Deltagande i möten och överläggningar:

Som talare vid Womens Marsch Stockholm, den 21 januari

Panelmedverkan om intersektionalitet respektive om
funktionshinderperspektivet i kommunala insater, Forum Jämställdhet,
den 1 februari

Flickaplattformens Nätverksträff, den 3 mars

Sveriges Kvinnolobbys årsmöte, den 9 april

Möte med MFD, Myndigheten För Delaktighet med anledning av det
regeringsuppdrag myndigheten fått om att titta på jämställdhet och
funktionshinder, den 28 maj

Regeringens Uppstartsmöte på Utrikesdepartementet med anledning av
framtagandet av en ny svensk strategi för mänskliga rättigheter,
demokrati och rättsstatens principer, den 12 juni

Socialstyrelsens nämnd förfunktionshinderfrågor, den 10 september

Möte på Socialdepartementet med Jämställdhetsrådet, den 7 oktober

Kallade till möte med utrikesministern och biståndsministern angående
Handlingsplan för den feministiska utrikespolitiken, den 13 november.
Var representant kunde inte delta på grund av att lokalerna var
otillgängliga. Utrikesministern har informerats.

Deltagande vid 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 16. 00

Utöver Kvinnolobbyns årsmöte och ordförandemöte har styrelsen deltagit
i det informella nätverket 16. 00 rörelsen för planering av aktiviteter den 8
mars 2017. Nätverksarbetet arbetar för att motverka generella
löneskillnader mellan kvinnor och män. Enligt beräknad statistik
framtagen år 2017 arbetade kvinnor gratis efter kl. 16. 00 varje dag om
man räknade på en arbetsdag mellan kl. 08. 00 och17. 00. Syftet med
rörelsen är att sätta press pä Regeringen, arbetsgivarna och de fackliga
organisationerna att utjämna löneskillnaderna mellan kvinnor och män.

Funktionshinderrörelsen

FQ har under året eftersträvat att bli än mer känt i

funktionshinderrörelsens lokala verksamheter och de regionala
konferenserna är förhoppningsvis en möjlighet att nå kvinnliga
medlemmar i funktionshinderrörelsen i och runt de städer där

seminarierna äger rum.



Kvinnorörelsen

Vid Kvinnolobbyns årsmöte omvaldes Birgitta Andersson att ingå
Sveriges Kvinnolobbys valberedning. Ordförande Maria Johansson har
deltagit i Sveriges Kvinnolobbys ordförandemöten och årsmöte samt
medverkat i paneler.

Regionala FQ-träffar

Endagseminarium i Göteborg den 6 maj 2017
Efter gemensam lunch föreläste/samtalade först Sofia Karlsson om

normer och hur de tillhör vårt sociala samspel, men hur de också innebär
att normbrytare blir ifrågasatta. Detta övergick till ett samtal om
funktionalitetsnormen, och praktiska problem i vardagen som kan
uppstå. Både gällande bristande fysisk tillgänglighet, gällande
integritetskränkande frågor, och en känsla av att förväntas vara tacksam
och inte våga/kunna ställa krav. Normer som makt och provokationen
som det kan innebära att vägra leva upp till en norm, exempelvis att inte
vilja leva upp till identiteten KVINNA och leva ut femininitet. Att rollen
som funktionsvarierad kan göra att kraven på normriktighet i de andra
aspekterna av din identitet om omgivningen kan upplevas som viktigare.
Men kanske inte med självklarhet är det för alla. Samt tvärtom att
uppleva sig som avkönad och enbart bli en funktionsvariation. Det blev
ett intressant samtal i sin helhet.

Anna Bergholtz berättade om sitt liv och sina erfarenheter. Hon fick en
lite otacksam roll då dagen var för lång, och den sista timmen
var deltagarna ganska trötta, en person lämnade föreläsningen i förtid.
Men vi hann med en sammanfattning enligt nedan.
Alla tio anmälda kom, och alla har gått med i en email-lista för
Göteborgsaktiviteter i framtiden.

Förslag på kommande aktiviteter:
1. biovisningarna på Kvinnofolkhögskolan med feministiska filmer och
diskussion (5 kvinnor anmälde sig direkt, jag hälsade att jag återkommer
med eventuellt förslag på ekonomiskt stöd från styrelsen),
2. en dag om problem med assistans och att vara arbetsledare, att
känna sig förminskad och inte tillåten sina egna uttryck, jag föreslå ett
eventuellt samarbete med Unga Rörelsehindrade, där FQ ex kan bidra
med föreläsare om handikapp- och kvinnokonventionen,
3. en träff med kunskapsutbyte mellan föreningarna Cjuridik/politiskt
arbete) och kvinnliga medlemmar (feminism i vardagen/hantera dåligt
bemötande och diskriminering/hantera eventuella övergreppssituationer),
5. en träff om vikten av kroppskännedom och kroppslig integritet, särskilt
som kvinna! och problem med en medikaliserad kropp/patientkropp där
du inte har fått lov att utveckla tydliga gränser



4. att vi i de olika föreningarna bjuder in i högre grad till våra aktiviteter,
och öppnar upp kontakt ytorna mellan föreningarna mer.

Kvinnor i liv och rörelse Gotland

l anslutning till att Almedalsveckan inleddes anordnade FQ ett
veckoslutsseminarium med temat Kvinnor i liv och rörelse. Det ägde rum
i DHR Gotlands stuga några kilometer söder om Visby. Kvinnor i
funktionshinderrörelsen och dess ungdomsförbund var målgruppen.
Gästföreläsare var Victoria Ojefors Quinn, FQ medlem, vice ordförande i
SRF och bosatt på Gotland, Tiina Nummi Södergren, generalsekreterare
MyRight, Louise Lindfors, ordförande Fredrika Bremer-förbundet, Anna
Giotas Sandquist, ordförande för Sveriges Kvinnolobby och Ida
Ostensson, ordförande i stiftelsen Make Equal och dess grundare.
Dessa namnkunniga kvinnor vägledde deltagarna i feminismens
trappsteg upp och ned och delade med sig av sina rika erfarenheter.
Dessutom erbjöd de FQ fortsatt samarbete, ett löftesrikt och viktigt
erbjudande. Maten serverades med hjälp av catering och medhjälpare,
men logi var inbokad på andra platser.

Tvédagarsseminarium i Umeå
Den 18-19 november genomförde FQ ett seminarium på Scandic Plaza
i Umeå. Vi var 14 kvinnor från i stort sett halva Sverige som med stort
intresse lyssnade på föreläsaren Christine Bylund, doktorand i etnologi
vid Umeå universitet. Hon har varit verksam som metodutvecklare hos

STIL och är skribent och debattör i funktionshinderpolitiska frågor

Christines forskning handlade om hur personer med normbrytande
funktionalitet tänker kring sexualitet, relationer och familjeliv bland annat
utifrån hur tillgången till stöd och service från välfärdsstaten ser ut. Hur
har möjligheterna till relationer och familjeliv förändrats i takt med att
olika stöd och serviceformer som till exempel personlig assistans
tillkommit? Vem har kunnat bilda familj och på vilket sätt?

Christine är själv assistansanvändare och hennes forskning handlar
också om egna erfarenheter av relationer, stöd och service och att vara
forskare med normbrytande funktionalitet.

Föreläsningen som övergick i många personliga berättelser visade på
det stora behoet av att dela erfarenheter och att ge varandra råd, stöd
och sympati.
På söndagen var FQ i fokus, tillbakabllickar, genusperspektiv i
funktionshinderpolitiken, FQ som ögonöppnare samt förväntningar på FQ
i framtiden.

Seminariet avslutades med att två brainstorm-grupper diskuterade
önskemål om nya möten.



Planeringsmöte 9 december
Regionala representanter samlades på hotell Arlandia för att under en
heldag fördjupa oss tillsammans i FQ-historia, i vad som är aktuellt just
nu inom de områden vi verkar och framförallt för att titta framåt mot

2018, som blir ett viktigt år på många sätt eftersom det är valår och
eftersom det stora #metoo-uppvaknandet under hösten och vintern 2017
nu måste forstätta hållas levande för verklig förändring.
Vår ambition blev att under nästa år ha fem regioner igång. Vi
diskuterade hur vi nationellt och i regionerna kan arbeta för att
uppmärksamma kvinnor med funktionsnedsättning i valrörelsen 2018
och vi bestämde att ta hjälp för att formulera vår egen valplattform. Vi
sammanställde också underlag med material, böcker, filmer och
föreläsare för att inspirera oss själva till intressanta möten och seminarier
regionalt under året. Att starta en FQ-blogg var en annan idé som tog
form denna dag.

20-årsjubileum
l september uppmärksammade vi att det var tjugo år sedan föreningen,
efter att först ha börjat som ett projekt, bildades. Vi ordnade Öppet hus i
SRF-salen, i anslutning till det kontorsrum vi hyr hos SRF. Inför jubileet
hade vi med hjälp av journalisten Erika Wermling tagit fram en
jubileumsskrift om dessa första tjugo år av föreningens verksamhet.
Erika berättade vid festen om sina reflektioner under arbetets gång. Vi
fick lyssna till många fina tal från kvinnor i funktionshinderrörelsen,
kvinnor som varit aktiva inom FQ och kvinnor från andra delar av
civilsamhället och kvinnorörelsen. Stort tack till alla som

uppmärksammade FQs jubileum.

Medlemsbrev

Under verksamhetsåret har styrelsen givit ut tre medlemsbrev med
information om pågående verksamhet. Dessa skickades via e-post
alternativt post till de som inte angivit någon e-postadress, samt
publiceras på FQs webbplats och på vår Facebook-sida.

Almedalen

l anslutning till Almedalsveckan arrangerade FQ ett seminarium. Se
Regionala FQ-träffar.
Under själva Almedalsveckan turades fyra medlemmar om att
representera FQ under veckan genom att lyssna till och "lägga oss i"
debatter, anordnade av myndigheter och andra organisationer i syfte att
vara en synlig och hörbar organisation under denna politiska vecka. Vår
närvaro är viktig för att lyfta jämställdhetsperspektivet i



funktionshinderrörelsen och funktionshinderperspektivet i kvinnorörelsen
och de båda perspektiven samtidigt i de partipolitiska debatterna.
Styrelseledamoten Ingela Larsson har lämnat en mer utförlig rapport på
FQ:s hemsida.

Tillgänglighet och användbarhet är inte något valfritt, det är inte grädde
pé moset, det är ingen guldkant. Det är grunden. Det är en
demokratifråga, en förutsättning för delaktighet och handlar om att bland
annat ge alla möjlighet att delta i det politiska samtalet. Därför är det
extra viktigt med tillgänglighet just i Almedalen.

Ett jämlikt samhälle förutsätter jämställdhet. Jämställdhet nås inte av sig
själv, utan kräver ständig medvetenhet och tydliga vägvai för att uppnås.
Har vi jämn könsrepresentation? Tilldelas resurser jämnt mellan kvinnor
och män, mellan flickor och pojkar? Ges och tar kvinnor och män lika
stort utrymme? Detta är frågor och perspektiv vi alltid måste ha i åtanke
och låta få påverka.

Stämningen i år under Almedalsveckan var inte riktigt sig lik. Det var
färre deltagare, det var färre tält och lite dämpad stämning. Debattens
vågor gick höga under sommaren med anledning av att Nordiska
motståndsrörelsen gavs tillåtelse att demonstrera. Helt klart var det
närvaron av denna nazistiska rörelse som dämpade stämningen och
som gjorde att flera organisationer bojkottade Almedalen eller tog ned
sina tält dagen innan demonstrationen.

#metoo

#metoo är en hashtag som skapades i sociala medier för att
uppmärksamma den stora omfattningen av sexuella trakasserier mot
kvinnor. Under hösten 2017 fick den och berättelserna från verkligheten
en lavinartad ökad användning och spridning i Sverige. Den ena
branschen efter den andra startade upprop, slutna och trygga rum
skapades i sociala medier där kvinnor berättade för varandra om sina
upplevelser, debattartiklar och namninsamlingar publicerades. FQs
ordförande skrev ett inlägg som utgick dels generellt från att vara kvinna
med funktionsnedsättning, dels var personligt. Detta publicerades på
FQs webb och Facebook och fick stor spridning och kom senare att i
reviderad form finnas med bland totalt 82 berättelser i boken "#metoo, så
går vi vidare" som gavs ut i december med journalisten Alexandra
Pascalidou som redaktör. Flera upprop startades inom
funktionshinderrörelsen, bland annat #slutvillkorat och #slådövörattill och
vi spred dessa upprop via våra kanaler.



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 Personskadeförbundet RTP:s tidskrift Liv.

Profilprodukter
Under året har vi kunnat ta fram nya profilprodukter för FQ och vi har nu
fina t-shirts, pins och regncaper att sprida med vårt namn och för att ge
kännedom om FQ.

Ekonomi

l början av januari fick styrelsen besked om att vår ansökan till MUCF
beviljats och FQ fick för år 2017 ett anslag på 544 320 kronor.

Detta besked gav oss möjligheter att planera för regionala aktiviteter,
genomföra ett jubileum kring våra 20 år som förening, producera
informationsskrifter och köpa in designade profilprodukter.

Vidare har vi kunnat delta i debatter och samtal under Almedalsveckan i
Visby och på olika sätt under året synliggjort syftet med vårt arbete.
Eftersom FQ inte har något kansli har styrelseledamöterna arbetat ideellt
med administrering av verksamheten och har därmed kunnat hålla
administrationskostnaderna nere.

Slutord

Jämställdhet mellan könen och jämlikhet människor emellan är vårt
grundkrav i FQ. Det genomsyrar allt vi gör. l arbetet för att motverka
diskriminering av kvinnor med funktionsnedsättningar krävs det av oss
att vi samarbetar med både kvinnoorganisationer och
funktionshinderrörelsen, men också andra delar av civilsamhället och
med det offentliga Sverige. Vi jobbar ständigt för att inhämta kunskap
och sprida kunskap, för att påminna om att vi är kvinnor som andra
kvinnor. Det gångna verksamhetsåret har vi synts i en rad sammanhang
just för att påminna om att jämställdhet och jämlikhet hör ihop och för att
synliggöra vad som behöver göras för att nå jämställdhet, jämlikhet och
delaktighet för kvinnor med funktionsnedsättning.

Av våra egna aktiviterer vill vi lyfta fram den kurs vi hade för kvinnor
aktiva inom funktionshinderrrörelsen, i anslutning till Politikerveckan i
Almedalen. En tanke som äntligen blev verklighet och gav mersmak.

När vi, alla som är engagarede i jämställdhet, ser tillbaka på 2017
kommer #metoo vara det som sticker ut. Denna gräsrotsrörelse med och



av kvinnor från alla delar av samhället som så tydligt visade det vi själva
vet, att sexism, trakasserier, makt och våld mot kvinnor finns överallt.

Nu har vi ett gemensamt ansvar att förvalta och driva detta uppvaknande
som #metoo-rörelsen lett till vidare. Allt hänger ihop. Kvinnors möjlihet att
utbilda sig, att försörja sig, att få den ledsagning eller personliga
assistans man behöver påverkar möjligheten att vara delaktigt
samhällslivet, att vara fri att själv bestämma över sin kropp och sitt liv. Vi
fortsätter framåt.

Stockholm 2018-02-05
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