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Styrelse, revisorer, valberedning 

Efter årsmötet 2020 fram till årsmötet 2021 hade styrelsen följande 
sammansättning:  

Ordförande 
Maria Johansson, Stockholm, ansvarig för sociala medier 

Övriga styrelseledamöter 
Birgitta Andersson, Spånga, vice ordförande 
Isabel Ekman, Bromma 
Viviann Emanuelsson, Farsta, vice kassör 
Elin Forsgren, Göteborg 
Anki Hörnlund, Karlstad 
Ingela Larsson, Skarpnäck, sekreterare, medlemsregisteransvarig och webbansvarig 
Therese Rudolfsson, Stockholm, vice sekreterare 
Wenche Willumsen, Eskilstuna, kassör 
 

Övriga förtroendevalda 

Revisorer 
Gunnar Sjödelius, godkänd revisor  
Karin Hjalmarson, ordinarie föreningsrevisor  
Revisorsersättare Karin Bäckström, godkänd revisor  
Tiina Nummi-Södergren, föreningsrevisor 

Valberedning  
Jessica Smaaland, Stockholm sammankallande, Rahel Atnafu, Nacka och Yvonne 
Björkman, Sundbyberg. 
 

Efter årsmötet 2021 och styrelsens konstituering hade styrelsen följande 
sammansättning:  
 
Ordförande  
Maria Johansson, Stockholm, ansvarig för sociala medier 

Övriga styrelseledamöter 
Birgitta Andersson, Spånga, vice ordförande 
Isabel Ekman, Bromma, vice kassör 
Viviann Emanuelsson, Farsta 
Ingela Larsson, Skarpnäck, sekreterare, medlemsregisteransvarig och webbansvarig 
Elin Forsgren, Göteborg 
Anki Hörnlund, Karlstad 
Therese Rudolfsson, Stockholm, vice sekreterare 
Wenche Willumsen, Eskilstuna, kassör 
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Övriga förtroendevalda 

Revisorer 
Gunnar Sjödelius, godkänd revisor 
Karin Hjalmarson, ordinarie föreningsrevisor 
 
Revisorsersättare 
Karin Bäckström, godkänd revisor 
Tiina Nummi-Södergren, Huddinge, föreningsrevisor 

Valberedning 
Jessica Smaaland, Stockholm sammankallande, Johanna Andersson, Västerås och 
Rahel Atnafu, Nacka. 
 

Medlemmar, medlemsorganisationer, stödmedlemmar anslutna till föreningen den 31 
december 2021:  
 
Röstberättigade medlemmar: 
98 enskilda kvinnor med funktionsnedsättning.  
En organisation bildad av kvinnor med funktionsnedsättning, Dövas Kvinnoförening i 
Stockholm. 

Stödmedlemmar: 
9 enskilda stödmedlemmar 

6 riksfunktionshinderorganisationer 
DHR – Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet, Förbundet Sveriges Dövblinda - 
FSDB, Förbundet Unga Rörelsehindrade, Personskadeförbundet RTP, Sveriges 
Dövas Riksförbund SDR och Unga Reumatiker. 

2 lokala/regionala funktionshinderorganisationer 
HRF (Hörselskadades förening) i Stockholm och Neuroförbundet Stockholm. 

1 stödorganisation 
Botkyrka Kvinno- och Tjejjour 

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 fortsatt valt att inte ha fast personal anställd. Vi 
beslöt att ha kvar det mycket lilla hyresrummet på ett kontorshotell i Farsta Centrum. 
Vi blev dock under året uppsagda då uthyraren skulle ha lokalerna till annat. I slutet 
av året skrev vi ett kontrakt med DHR och hyr från och med januari 2022 en del av ett 
rum i riksförbundets lokaler i Farsta. Vi ser fram emot att ha vår fasta punkt på DHRs 
tillgängliga och användbara kansli och hoppas att vi på sikt ska kunna hålla våra 
styrelsemöten i det konferensrum vi också får tillgång till.  

Molins bokföringsbyrå har anlitats för att sköta bokföring, betalningstjänster, löne- 
och skattehantering, samt framtagandet av ekonomiska rapporter. Under 2021 har 
byrån debiterat FQ halverat pris som ett sätt att stötta oss det år då vi inte fick något 
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verksamhetsbidrag, varmt tack Gunnar Molin. 
 

Uteblivet ekonomiskt stöd 

I samband med att vi i slutet av år 2020 lämnade in vår digitala ansökan om 
ekonomiskt stöd för 2021 till Jämställdhetsmyndigheten (JäMy)uppstod ett fel i 
myndighetens datasystem. Det innebar att myndigheten inte mottog vår ansökan, 
något vi själva inte såg. När vi saknade besked i januari 2021 och kontaktade JäMy 
blev vi varse att ansökan inte nått myndigheten. Alla ansökningar var då redan 
beviljade och vår ansökan avfärdades utan prövning. Enligt myndighetens regler är 
det vårt ansvar att själva försäkra oss om att ansökan inkommit. 

Jämställdhetsmyndigheten själv har inte varit tillgänglig i alla avseenden i sin 
datakommunikation med oss trots våra påpekanden om detta, men det har inte lett till 
några påföljder för myndigheten. Detta har vi under året påtalat i olika sammanhang. 
 

Styrelsemöten 
Styrelsen har sammanträtt digitalt via plattformen Zoom vid åtta tillfällen inklusive det 
konstituerande mötet efter årsmötet. Vi har lärt oss tekniken och nya förhållningssätt 
tillsammans och upplever att det fungerat smidigt och att det givit ett mer jämbördigt 
deltagande för alla oavsett var i landet man bor. Mellan styrelsemötena 
kommunicerar vi främst via e-post. 

 

FQ är representerat i 

- Socialstyrelsens rådgivande nämnd för funktionshinderfrågor. 

- 16.12-rörelsens nätverk bland kvinnoorganisationer för aktiviteter i samband med 
Internationella kvinnodagen den 8 mars 

- En referensgrupp till det Arvsfondsfinansierade projektet Lika Unika Akademi. 
Projektet handlade om FNs hållbarhetsmål Agenda 2030. Syftet med projektet var att 
ge en bredd av samhällsaktörer djupare kunskap och insikt om funktionshinder- och 
rättighetsperspektiven för att målen i Agenda 2030 ska kunna uppnås. Projektet bytte 
huvudman 2020 i samband med att samarbetsorganisationen Lika Unika lades ned. 
Projektet avslutades i november 2021 

- Ett filmprojekt som DHR beviljats medel till från Jämställdhetsmyndigheten. Det 
ettåriga projektet, som inleddes under hösten 2019, skulle med hjälp av filmer belysa 
den ojämställdhet som drabbar just gruppen kvinnor med funktionsnedsättning inom 
studieväsendet och på arbetsmarknaden. Projektet avslutades 2021. 

 

FQ är medlem i 

- Sveriges Kvinnolobby 
- UN Women Sverige 
- HHF, HandikappHistoriska Föreningen 
- KSAN, Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor 
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Årsmötet 
Ordinarie årsmöte hölls digitalt söndagen den 9 maj 2021 med Handikapphistoriska 
Föreningens vice ordförande, Diana Chafik, som årsmötesordförande. Styrelsen 
omvaldes. Årsmötet beslutade om oförändrade medlemsavgifter för år 2022. Det 
innebär 100 kr/år för röstberättigade medlemmar, 400 kr/år för Kvinnokommittéer, 
grupper eller sammanslutningar bildade av kvinnor med funktionsnedsättning, 100 
kr/år för stödmedlemmar, 700 kr/år för stödorganisationer och 400 kr/år för lokala 
eller regionala stödorganisationer. Styrelsen redogjorde ingående för de förändringar 
och åtstramningar i verksamheten som styrelsen tvingats genomföra på grund av 
uteblivet statligt bidrag år 2021. Inga synpunkter eller anmärkningar från revisorer 
eller årsmötesdeltagare framkom. 

Årsmötet antog två uttalanden, se utdrag ur dem: 

Sätt stopp för ännu ett exkluderande diskrimineringsrum 
I snabb takt har kommunikationen med myndigheter, departement, andra 
organisationer digitaliserats under de senaste åren. Men intresset för tillgänglig och 
användbar digitalisering är lågt och ett nytt diskrimineringsrum har därmed uppstått. 

Krisberedskap och kriskommunikation måste ha ett funktionshinderperspektiv 
Sedan tidigt förra våren har vi levt i en pandemi som påverkat oss alla i hela 
samhället, men på olika sätt. Det har blivit smärtsamt tydligt att svensk krisberedskap 
och kriskommunikation saknat funktionshinderperspektiv och insikt om människors 
skilda förutsättningar och behov. 
 

Medlemsträffar 

Tack vare generöst stöd från Bidragsstiftelsen har vi trots minimala egna resurser 
kunnat genomföra ett antal medlemsmöten trots uteblivet verksamhetsbidrag. 

Årets första medlemsträff ägde rum den 10 januari. Sara Sjölander från 
Flickaplattformen berättade om föreningens verksamhet. Flickaplattformen är en 
medlemsförening och ett nätverk för aktörer som arbetar med att förbättra och stärka 
flickors, unga personers med transerfarenhet och unga icke-binäras position i 
samhället. Det blev ett utbyte av erfarenheter och igenkännanden från FQs eget 
arbete och betydelsen av att fler röster hörs och att fler perspektiv tas i beaktande. 

Ett par veckor senare, den 31 januari, ägde nästa medlemsträff rum. Christine 
Bylund, Umeå, berättade om sin forskning där hon undersöker möjligheterna till 
relationer och familjeliv för den som är i behov av stöd och serviceinsatser av 
välfärdsstaten och hur det förändrats över tid i Sverige. Hennes föreläsning 
inspirerade till ett fruktbart efterföljande samtal med bland annat utbyten av 
erfarenheter. 

Pandemin har på flera olika sätt drabbat många medlemmar och skapat ett behov att 
samtala om olika erfarenheter vilket var ämnet för medlemsträffen den 25 april. Linda 
Eriksson, Jessica Smaaland, Ann Jönsson och Johanna Andersson inledde mötet. 
Diskussionen kom också att handla om vad erfarenheterna av pandemin kan föra 
med sig i samhället i framtiden. 

Den 24 oktober välkomnade vi till medlemsträff som inleddes av Ann Jönsson med 
tankar kring vad uppväxten inom institutionen betytt för henne och för andra flickor 
som växte upp på Tomteboda, Norrbacka och andra institutioner för barn med 
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funktionsnedsättning/normbrytande funktionalitet. Tillsammans pratade vi om våra 
erfarenheter av då och nu. Är institutioner förknippat endast med byggnader, väggar 
och tak, eller kan oskrivna regler och synsätt resultera i liknande förhållanden som 
regelrätta institutioner gjorde? Var allt svart eller vitt, elände eller ren glädje – vad fick 
vi med oss i livet, vad upplever unga kvinnor idag av möjligheter och begränsningar? 

Den 24 november var författaren, socialantropologen och genusvetaren Fanny 
Ambjörnsson gästföreläsare på medlemsmötet. Hon är professor på Stockholms 
universitet och aktuell med den då nyutkomna boken ”Om Najda - en systers 
berättelse”. Hon var storasyster till Nadja som föddes med flera omfattande 
funktionsnedsättningar. Nadja dog i 30-årsåldern. Fanny Ambjörnsson förmedlade 
med respekt gentemot sin lillasyster sin upplevelse av vad som kan ge livet värde 
oavsett vad andra människor tror och tänker. Ett viktigt samtalsämne i myllret av dem 
som förespråkar dödshjälp. 

Årets sista medlemsmöte ägde rum 16 december med medverkan av Anne Saarinen, 
koordinator vid Botkyrka Kvinno- och tjejjour som berättade om jourens verksamhet. 
Flera inslag i samtalet med Anne Saarinen ledde till inspirerande tankar om ett 
fortsatt kunskapsutbyte. 
 

Aktiviteter och medverkan  

Parasport Sveriges podd 
I ett första avsnitt av Parasport Sveriges podd, Fokus Parasport, möttes i januari 
programledaren och initiativtagaren Hanna Isaksson och FQs Maria Johansson för 
ett samtal om behovet av ett funktionshinderperspektiv på allt jämställdhetsarbete, 
om att jämlikhet och jämställdhet är varandras förutsättningar och varför ett 
intersektionellt angreppssätt är viktigt. 
Första säsongen av denna nya podd har fokus på att leva som kvinna med 
funktionsnedsättning och FQ är med som samarbetsparter vilket vi är väldigt glada 
och stolta över. 

Forum Jämställdhet 
Forum Jämställdhet med start den 2 februari var även den en digital konferens. Det 
innebar att vi med arrangören, Sveriges Kvinnolobby, kunde förhandla oss till att få 
anmäla fler deltagare än vad vi budgeterat. Alla kunde dela upp konferenspassen 
mellan sig utan att det medförde extra kostnader. FQ fanns alltså på plats med 
medlemmar och styrelseledamöter för att lyssna och delta i diskussioner. De brister 
deltagarna upplevde i tillgängligheten blev som alltid något att lyfta för de som 
planerar digitala konferenser. I övrigt var konferensen uppskattad av våra deltagare 
som i efterhand alla skrev om sina upplevelser och tankar på FQ-bloggen. 
 
”Lika mycket som kvinnoperspektivet behövs i alla sammanhang, så behövs 
funktionalitetsperspektivet Ska jag skratta eller gråta? För visst är det både 
komiskt och tragiskt att jag tvingades be min man om hjälp, för att kunna delta på 
Sveriges största jämställdhetskonferens som gick av stapeln i veckan.” skrev 
exempelvis Anna Bergholtz. 
 
Dessutom medverkade FQ vid två programpunkter under Forum Jämställdhet:  
Brist på könsuppdelad statistik om barn med funktionsnedsättning Tillgång till 
god könsuppdelad statistik är en förutsättning för att ett jämställdhetsarbete ska 
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kunna bedrivas. Men idag saknas viktiga data om personer med 
funktionsnedsättning. Vid detta seminarium medverkade också Myndigheten för 
delaktighet. 

Myndighetsservice som främjar ekonomisk jämställdhet 
På vilket sätt kan myndigheter genom sin service göra det lättare för människor att 
göra jämställda val? Och hur fördelas myndigheters insatser och åtgärder mellan 
olika grupper av kvinnor och män? Kommissionen för jämställda livsinkomster tar 
fram förslag som långsiktigt ökar den ekonomiska jämställdheten och hjälper Sverige 
att leva upp till mål 10 om ökad jämlikhet och en rättvis fördelning av resurser. 

Hjälpmedelsriksdagen 
I april medverkade Maria Johansson som föreläsare vid Hjälpmedelsriksdagen, under 
rubriken Hjälpmedel - ur ett mänskliga rättigheters perspektiv. 

Möte med socialminister Lena Hallengren 
I slutet av september deltog FQ, tillsammans med funktionshinderrörelsen, vid ett 
möte där socialminister Lena Hallengren berättade om satsningarna inom 
funktionshinderområdet i budgetpropositionen för 2022. En av de punkter Lena 
Hallengren själv tog upp var frågan om tillgång till vård. Från FQ passade vi då på att 
lyfta frågan om tillgänglighet och användbarhet vad gäller utrustningen inom vården. 
Vi ser problem bland annat när det gäller automatiserad ankomstregistrering som allt 
oftare används utan att paneler och automater är tillgängliga och användbara för 
exempelvis personer med nedsatt syn, personer som är kortvuxna eller som sitter 
ned. Ett annat exempel, där vi också vet att undersökningsfrekvensen är lägre bland 
kvinnor med funktionsnedsättning, är apparatur för mammografiundersökning och 
gyn-stolar. Här finns mycket att göra och det måste ställas tydliga krav på universell 
utformning i upphandling. 

FN:s kommitté för Kvinnokonventionen, CEDAW-kommittén 
När CEDAW – kommittén, som bevakar staternas efterlevnad av 
kvinnokonventionen, var samlad i Geneve medverkade Maria Johansson vid två 
digitala möten när kommittén som brukligt möter civilsamhället däribland Sverige som 
ger sin lägesrapport. Maria Johansson representerade Funktionsrätt Sverige och FQ 
gemensamt. Våra organisationer har tillsammans lämnat en så kallad parallellrapport 
till kommittén om situationen för flickor och kvinnor med funktionsnedsättning i 
Sverige. Kommittén samlar under dessa möten med civilsamhället underlag för sina 
möten med ländernas regeringar. 

Våra huvudbudskap var två. Vi förde fram att Sverige måste börja ta fram tillförlitlig 
statistik som kan utgöra underlag för förändringar som behöver göras. Dels måste 
kvinnor med funktionsnedsättning synliggöras jämfört med kvinnor i stort, dels måste 
statistik som rör personer med funktionsnedsättning vara könsuppdelad. 
Vi tog också upp det faktum att flickor och kvinnor med funktionsnedsättning löper 
högre risk att utsättas för våld och hot om våld. Kampen för jämställdhet och kampen 
mot mäns våld mot kvinnor måste vara intersektionell, flickor och kvinnor med 
funktionsnedsättning måste synliggöras. 

Manifestation för jämställda pensioner 
Vid kvinnorörelsens stora manifestation i september för jämställda pensioner talade 
styrelseledamoten Isabel Ekman för FQs räkning om vår organisation men framför 
allt om de ekonomiska villkoren för många kvinnor med funktionsnedsättning. Hon sa 
bland annat att i jämförelse med övriga befolkningen arbetar i större utsträckning 
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kvinnor med funktionsnedsättning deltid och att det är ännu vanligare bland kvinnor 
med nedsatt arbetsförmåga, sysselsatta kvinnor med funktionsnedsättning arbetar 57 
procent heltid jämfört med 83 procent av män med funktionsnedsättning. Hon lyfte 
därefter problematiken med konsekvenserna för kvinnors pensioner. 

Bokbord i Hallunda Folkets Hus 
Sista lördagen i oktober uppmärksammades Demokratin 100 år av ABF i Hallunda, 
som bjöd in till bokbord och seminarier. FQ fanns på plats. 
Det blev en eftermiddag fylld av samtal om kvinnors rättigheter, om FQs verksamhet 
och om tillgänglighet. 

Föreläsning om aktiva åtgärder, funktionsnedsättning och jämställdhet 
I början av november föreläste FQs ordförande Maria Johansson under Sensus 
Norrbotten och Rättighetscentrum Norrbottens femte och näst sista del av den 
digitala seminarieserien "Arbetsplats för alla - lika rätt med rätt åtgärder”. Hur kan vi 
arbeta med aktiva åtgärder för att förhindra diskriminering på grund av 
funktionsnedsättning och kön? Genom medvetet arbete, ett intersektionellt perspektiv 
och ett tillgängligt och användbart arbetsliv kan vi åstadkomma förändring, var Marias 
budskap i föreläsningen där hon berättade om hur det ser ut och om vad som 
behöver göras. 

MR-dagarna 
I början av december genomfördes MR-dagarna i på Svenska Mässan i Göteborg. 
FQs ordförande Maria Johansson medverkade i ett panelsamtal om demokrati och 
civilsamhälle, anordnat av Antidiskrimineringsbyrån Väst. 
 

Samråd  
Under hösten har representanter för FQ deltagit i möten och diskussioner inom olika 
samarbeten där vi ingår. Bland annat har samråd ägt rum med 
KSAN/Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor och 
Sveriges Kvinnolobby. Vi har även träffat Jämställdhetsmyndigheten för att diskutera 
skyddad identitet när man som kvinna lever med funktionsnedsättning. Vi har 
dessutom deltagit i möten där Socialstyrelsen och Jämställdhetsmyndigheten 
samlade icke-branschanslutna #Metoo-upprop. 

 

Medlemsbrev 

Under året har fyra medlemsbrev gått ut, förutom kortare meddelanden om planerade 
medlemsmöten. Breven skickas per mail och publiceras också efter några dagar på 
vår webbplats och på vår Facebook-sida. Det fåtal medlemmar som inte har tillgång 
till e-post får breven i pappersformat. 

 

Webbplatsen 

Under året har vi arbetat med att ta fram en ny webbplats som kommer lanseras 
under våren 2022. Den nya sidan är enklare att uppdatera, mer tillgänglig och har ett 
modernare utseende. 
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När vi nu summerar det speciella året 2021 vill vi tacka alla medlemmar, 
förtroendevalda och andra vi mött under året. Tack för att vi tillsammans hjälpts åt att 
ställa om i stället för att ställa in. 

Stockholm 2022-04-02 

Maria Johansson  Birgitta Andersson  Wenche Willumsen  
ordförande   vice ordförande  kassaförvaltare 

 

Ingela Larsson  Viviann Emanuelsson  Anki Hörnlund  
sekreterare   ledamot   ledamot 

 

Isabel Ekman  Elin Forsgren  Therese Rudolfsson  
ledamot   ledamot   ledamot 
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To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader. GDPR 

compliant
eIDAS 

standard
PAdES 
sealed

RKLHKX8MC- 

SJGENJGL79



Custom events

No custom events related to this document

Veri�ed ensures that the document has been signed according to the method stated above.  
Copies of signed documents are securely stored by Veri�ed. 
 
To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader. GDPR 

compliant
eIDAS 

standard
PAdES 
sealed



 
  
   
    notification.sent
    2022-04-02T15:48:34.047Z
    BybKLglUX5
    
     BybKLglUX5
     /envelopes/rklhkx8mc/recipients/ry21xl8Q5
     /envelopes/rklhkx8mc/recipients/ry21xl8Q5/notifications/BybKLglUX5
     Dokument att signera
     ingela@kvinnor-funktionshinder.se
     2022-04-02T15:48:33.898Z
     6f447e5e-bd17-4b5d-af56-55ad8399fc53
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    notification.sent
    2022-04-02T15:48:34.074Z
    HyeFUlg87q
    
     HyeFUlg87q
     /envelopes/rklhkx8mc/recipients/SJX-xg8X9
     /envelopes/rklhkx8mc/recipients/SJX-xg8X9/notifications/HyeFUlg87q
     Dokument att signera
     birgitta@kvinnor-funktionshinder.se
     2022-04-02T15:48:33.882Z
     e96ad65e-d431-4397-9d91-868616a4b1f7
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    notification.sent
    2022-04-02T15:48:34.083Z
    BJtUgl8Xq
    
     BJtUgl8Xq
     /envelopes/rklhkx8mc/recipients/SyXkleUX9
     /envelopes/rklhkx8mc/recipients/SyXkleUX9/notifications/BJtUgl8Xq
     Dokument att signera
     maria@kvinnor-funktionshinder.se
     2022-04-02T15:48:33.884Z
     b8373f33-a429-4b7c-9df1-cc3a7e449f06
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    notification.sent
    2022-04-02T15:48:34.083Z
    HyMt8exUXq
    
     HyMt8exUXq
     /envelopes/rklhkx8mc/recipients/SJaMexIQq
     /envelopes/rklhkx8mc/recipients/SJaMexIQq/notifications/HyMt8exUXq
     Dokument att signera
     elin@kvinnor-funktionshinder.se
     2022-04-02T15:48:33.900Z
     9d69d118-b4c6-45c7-b45c-6f97726180b0
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    notification.sent
    2022-04-02T15:48:34.140Z
    BkEY8leL75
    
     BkEY8leL75
     /envelopes/rklhkx8mc/recipients/rkQMglU79
     /envelopes/rklhkx8mc/recipients/rkQMglU79/notifications/BkEY8leL75
     Dokument att signera
     therese@kvinnor-funktionshinder.se
     2022-04-02T15:48:33.922Z
     4fcefeb1-95b3-479e-bd96-e38c57c95fb2
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    notification.sent
    2022-04-02T15:48:34.140Z
    H18FIlgI7q
    
     H18FIlgI7q
     /envelopes/rklhkx8mc/recipients/HJX4egU7q
     /envelopes/rklhkx8mc/recipients/HJX4egU7q/notifications/H18FIlgI7q
     Dokument att signera
     isabel@kvinnor-funktionshinder.se
     2022-04-02T15:48:33.930Z
     73b570d2-d798-4d17-a7df-3eeb1ba91bab
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    notification.sent
    2022-04-02T15:48:34.179Z
    ryQYIxxIX9
    
     ryQYIxxIX9
     /envelopes/rklhkx8mc/recipients/HJdxxlUQ5
     /envelopes/rklhkx8mc/recipients/HJdxxlUQ5/notifications/ryQYIxxIX9
     Dokument att signera
     Wenche@kvinnor-funktionshinder.se
     2022-04-02T15:48:33.944Z
     70c3bd20-a1bc-47fa-a291-ecf6ce020036
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    notification.sent
    2022-04-02T15:48:34.179Z
    Sy5LglUX5
    
     Sy5LglUX5
     /envelopes/rklhkx8mc/recipients/B1gFmelU75
     /envelopes/rklhkx8mc/recipients/B1gFmelU75/notifications/Sy5LglUX5
     Dokument att signera
     anki@kvinnor-funktionshinder.se
     2022-04-02T15:48:33.955Z
     2457929b-73c6-4447-a40c-a419b4c67813
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    notification.sent
    2022-04-02T15:48:34.179Z
    HkrKLlgUX9
    
     HkrKLlgUX9
     /envelopes/rklhkx8mc/recipients/r1XBlxIQ5
     /envelopes/rklhkx8mc/recipients/r1XBlxIQ5/notifications/HkrKLlgUX9
     Dokument att signera
     viviann@kvinnor-funktionshinder.se
     2022-04-02T15:48:33.931Z
     e9616e80-99e0-4337-9e8c-d2a8f17f645f
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-04-02T15:49:58.539Z
    ry21xl8Q5
    
     
      Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.74 Safari/537.36 Edg/99.0.1150.55
      85.229.6.156
    
     ry21xl8Q5
     2022-04-02T15:49:58.508Z
     /envelopes/rklhkx8mc/recipients/ry21xl8Q5
     /envelopes/rklhkx8mc
   
    
     /envelopes/rklhkx8mc/recipients/ry21xl8Q5
     Ingela
     Larsson
     85.229.6.156
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-04-02T15:50:17.150Z
    SyXkleUX9
    
     
      Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.1.2 Safari/605.1.15
      188.151.206.100
      2022-04-02T15:50:17.119Z
    
     SyXkleUX9
     2022-04-02T15:50:17.119Z
     /envelopes/rklhkx8mc/recipients/SyXkleUX9
     /envelopes/rklhkx8mc
   
    
     /envelopes/rklhkx8mc/recipients/SyXkleUX9
     Maria
     Johansson
     188.151.206.100
   
  
   
    signature.created
    2022-04-02T15:50:20.870Z
    SJgenJgL79.ry21xl8Q5
    
     SJgenJgL79.ry21xl8Q5
     /envelopes/rklhkx8mc/documents/SJgenJgL79/signatures/SJgenJgL79.ry21xl8Q5
     
      /envelopes/rklhkx8mc/recipients/ry21xl8Q5
    
     /envelopes/rklhkx8mc/documents/SJgenJgL79
     Ingela
     Larsson
     ingela@kvinnor-funktionshinder.se
     signed
     
     85.229.6.156
     email
     2022-04-02T15:50:20.854Z
   
    
     /envelopes/rklhkx8mc/recipients/ry21xl8Q5
     Ingela
     Larsson
     85.229.6.156
   
  
   
    signature.created
    2022-04-02T15:50:39.144Z
    SJgenJgL79.SyXkleUX9
    
     SJgenJgL79.SyXkleUX9
     /envelopes/rklhkx8mc/documents/SJgenJgL79/signatures/SJgenJgL79.SyXkleUX9
     
      /envelopes/rklhkx8mc/recipients/SyXkleUX9
    
     /envelopes/rklhkx8mc/documents/SJgenJgL79
     Maria
     Johansson
     maria@kvinnor-funktionshinder.se
     signed
     
     188.151.206.100
     email
     2022-04-02T15:50:39.125Z
   
    
     /envelopes/rklhkx8mc/recipients/SyXkleUX9
     Maria
     Johansson
     188.151.206.100
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-04-02T15:58:42.951Z
    SJX-xg8X9
    
     
      Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.60 Safari/537.36 Edg/100.0.1185.29
      90.227.32.170
      2022-04-02T15:58:42.926Z
    
     SJX-xg8X9
     2022-04-02T15:58:42.926Z
     /envelopes/rklhkx8mc/recipients/SJX-xg8X9
     /envelopes/rklhkx8mc
   
    
     /envelopes/rklhkx8mc/recipients/SJX-xg8X9
     Birgitta
     Andersson
     90.227.32.170
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-04-02T16:24:26.334Z
    HJdxxlUQ5
    
     
      Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; SAMSUNG SM-G981B) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/16.2 Chrome/92.0.4515.166 Mobile Safari/537.36
      81.233.104.106
      2022-04-02T16:24:26.309Z
    
     HJdxxlUQ5
     2022-04-02T16:24:26.309Z
     /envelopes/rklhkx8mc/recipients/HJdxxlUQ5
     /envelopes/rklhkx8mc
   
    
     /envelopes/rklhkx8mc/recipients/HJdxxlUQ5
     Wenche
     Willumsen
     81.233.104.106
   
  
   
    signature.created
    2022-04-02T16:25:02.353Z
    SJgenJgL79.HJdxxlUQ5
    
     SJgenJgL79.HJdxxlUQ5
     /envelopes/rklhkx8mc/documents/SJgenJgL79/signatures/SJgenJgL79.HJdxxlUQ5
     
      /envelopes/rklhkx8mc/recipients/HJdxxlUQ5
    
     /envelopes/rklhkx8mc/documents/SJgenJgL79
     Wenche
     Willumsen
     Wenche@kvinnor-funktionshinder.se
     signed
     
     81.233.104.106
     email
     2022-04-02T16:25:02.165Z
   
    
     /envelopes/rklhkx8mc/recipients/HJdxxlUQ5
     Wenche
     Willumsen
     81.233.104.106
   
  
   
    signature.created
    2022-04-02T16:47:35.837Z
    SJgenJgL79.SJX-xg8X9
    
     SJgenJgL79.SJX-xg8X9
     /envelopes/rklhkx8mc/documents/SJgenJgL79/signatures/SJgenJgL79.SJX-xg8X9
     
      /envelopes/rklhkx8mc/recipients/SJX-xg8X9
    
     /envelopes/rklhkx8mc/documents/SJgenJgL79
     Birgitta
     Andersson
     birgitta@kvinnor-funktionshinder.se
     signed
     
     90.227.32.170
     email
     2022-04-02T16:47:35.822Z
   
    
     /envelopes/rklhkx8mc/recipients/SJX-xg8X9
     Birgitta
     Andersson
     90.227.32.170
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-04-02T17:28:45.759Z
    HJX4egU7q
    
     
      Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.0 Safari/605.1.15
      151.177.100.95
    
     HJX4egU7q
     2022-04-02T17:28:45.736Z
     /envelopes/rklhkx8mc/recipients/HJX4egU7q
     /envelopes/rklhkx8mc
   
    
     /envelopes/rklhkx8mc/recipients/HJX4egU7q
     Isabel
     Ekman
     151.177.100.95
   
  
   
    signature.created
    2022-04-02T17:28:59.130Z
    SJgenJgL79.HJX4egU7q
    
     SJgenJgL79.HJX4egU7q
     /envelopes/rklhkx8mc/documents/SJgenJgL79/signatures/SJgenJgL79.HJX4egU7q
     
      /envelopes/rklhkx8mc/recipients/HJX4egU7q
    
     /envelopes/rklhkx8mc/documents/SJgenJgL79
     Isabel
     Ekman
     isabel@kvinnor-funktionshinder.se
     signed
     
     151.177.100.95
     email
     2022-04-02T17:28:59.114Z
   
    
     /envelopes/rklhkx8mc/recipients/HJX4egU7q
     Isabel
     Ekman
     151.177.100.95
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-04-02T19:19:27.044Z
    rkQMglU79
    
     
      Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; SM-A326B) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.88 Mobile Safari/537.36
      37.46.170.61
      2022-04-02T19:19:26.990Z
    
     rkQMglU79
     2022-04-02T19:19:26.990Z
     /envelopes/rklhkx8mc/recipients/rkQMglU79
     /envelopes/rklhkx8mc
   
    
     /envelopes/rklhkx8mc/recipients/rkQMglU79
     Therese
     Rudolfsson
     37.46.170.61
   
  
   
    signature.created
    2022-04-02T19:19:55.314Z
    SJgenJgL79.rkQMglU79
    
     SJgenJgL79.rkQMglU79
     /envelopes/rklhkx8mc/documents/SJgenJgL79/signatures/SJgenJgL79.rkQMglU79
     
      /envelopes/rklhkx8mc/recipients/rkQMglU79
    
     /envelopes/rklhkx8mc/documents/SJgenJgL79
     Therese
     Rudolfsson
     therese@kvinnor-funktionshinder.se
     signed
     
     37.46.170.61
     email
     2022-04-02T19:19:55.296Z
   
    
     /envelopes/rklhkx8mc/recipients/rkQMglU79
     Therese
     Rudolfsson
     37.46.170.61
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-04-02T20:44:07.270Z
    B1gFmelU75
    
     
      Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.3 Mobile/15E148 Safari/604.1
      90.235.123.40
    
     B1gFmelU75
     2022-04-02T20:44:07.251Z
     /envelopes/rklhkx8mc/recipients/B1gFmelU75
     /envelopes/rklhkx8mc
   
    
     /envelopes/rklhkx8mc/recipients/B1gFmelU75
     Anki
     Hörnlund
     90.235.123.40
   
  
   
    signature.created
    2022-04-02T20:44:28.850Z
    SJgenJgL79.B1gFmelU75
    
     SJgenJgL79.B1gFmelU75
     /envelopes/rklhkx8mc/documents/SJgenJgL79/signatures/SJgenJgL79.B1gFmelU75
     
      /envelopes/rklhkx8mc/recipients/B1gFmelU75
    
     /envelopes/rklhkx8mc/documents/SJgenJgL79
     Anki
     Hörnlund
     anki@kvinnor-funktionshinder.se
     signed
     
     90.235.123.40
     email
     2022-04-02T20:44:28.832Z
   
    
     /envelopes/rklhkx8mc/recipients/B1gFmelU75
     Anki
     Hörnlund
     90.235.123.40
   
  
   
    notification.sent
    2022-04-02T21:51:48.586Z
    HknuBH87c
    
     HknuBH87c
     /envelopes/rklhkx8mc/recipients/HJX4egU7q
     /envelopes/rklhkx8mc/recipients/HJX4egU7q/notifications/HknuBH87c
     Dokument att signera
     isabel@kvinnor-funktionshinder.se
     2022-04-02T21:51:48.417Z
     2047627e-e17d-4186-b23e-49d7d3e4b55d
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    notification.sent
    2022-04-02T21:51:54.926Z
    SkftSHUQc
    
     SkftSHUQc
     /envelopes/rklhkx8mc/recipients/SJaMexIQq
     /envelopes/rklhkx8mc/recipients/SJaMexIQq/notifications/SkftSHUQc
     Dokument att signera
     elin@kvinnor-funktionshinder.se
     2022-04-02T21:51:54.773Z
     652e964e-dce3-4b00-bcb4-9d58a157bd22
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    notification.sent
    2022-04-02T21:51:59.377Z
    BkvtBBIXc
    
     BkvtBBIXc
     /envelopes/rklhkx8mc/recipients/r1XBlxIQ5
     /envelopes/rklhkx8mc/recipients/r1XBlxIQ5/notifications/BkvtBBIXc
     Dokument att signera
     viviann@kvinnor-funktionshinder.se
     2022-04-02T21:51:59.206Z
     b8bcac16-198d-4523-936b-b30144ed8483
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    notification.sent
    2022-04-02T21:52:11.136Z
    rJmqrSIm5
    
     rJmqrSIm5
     /envelopes/rklhkx8mc/recipients/SJaMexIQq
     /envelopes/rklhkx8mc/recipients/SJaMexIQq/notifications/rJmqrSIm5
     Dokument att signera
     elin@kvinnor-funktionshinder.se
     2022-04-02T21:52:11.002Z
     d8dbfc43-31de-48d3-8199-6533fa7a05e1
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    notification.sent
    2022-04-02T21:52:15.703Z
    rJP9BBIm9
    
     rJP9BBIm9
     /envelopes/rklhkx8mc/recipients/r1XBlxIQ5
     /envelopes/rklhkx8mc/recipients/r1XBlxIQ5/notifications/rJP9BBIm9
     Dokument att signera
     viviann@kvinnor-funktionshinder.se
     2022-04-02T21:52:15.544Z
     ac054f22-6b47-4105-88a6-fd7379f588f8
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    envelope.updated
    2022-04-03T06:48:53.539Z
    rklhkx8mc
    
     rklhkx8mc
     /envelopes/rklhkx8mc
     false
     0
     
     
     Du har blivit inbjuden av Maria Johansson till att signera följande dokument:
     2022-04-03T06:48:53.509Z
   
    
     /companies/S1JFyTgIw/users/SJ2gqpeLP
     Maria
     Johansson
     188.151.206.100
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-04-03T06:53:54.748Z
    SJaMexIQq
    
     
      Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.84 Safari/537.36
      90.226.119.38
    
     SJaMexIQq
     2022-04-03T06:53:54.582Z
     /envelopes/rklhkx8mc/recipients/SJaMexIQq
     /envelopes/rklhkx8mc
   
    
     /envelopes/rklhkx8mc/recipients/SJaMexIQq
     Elin
     Forsgren
     90.226.119.38
   
  
   
    signature.created
    2022-04-03T06:54:07.337Z
    SJgenJgL79.SJaMexIQq
    
     SJgenJgL79.SJaMexIQq
     /envelopes/rklhkx8mc/documents/SJgenJgL79/signatures/SJgenJgL79.SJaMexIQq
     
      /envelopes/rklhkx8mc/recipients/SJaMexIQq
    
     /envelopes/rklhkx8mc/documents/SJgenJgL79
     Elin
     Forsgren
     elin@kvinnor-funktionshinder.se
     signed
     
     90.226.119.38
     email
     2022-04-03T06:54:07.321Z
   
    
     /envelopes/rklhkx8mc/recipients/SJaMexIQq
     Elin
     Forsgren
     90.226.119.38
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-04-03T08:51:45.941Z
    r1XBlxIQ5
    
     
      Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.3 Safari/605.1.15
      83.251.225.223
      2022-04-03T08:51:45.911Z
    
     r1XBlxIQ5
     2022-04-03T08:51:45.911Z
     /envelopes/rklhkx8mc/recipients/r1XBlxIQ5
     /envelopes/rklhkx8mc
   
    
     /envelopes/rklhkx8mc/recipients/r1XBlxIQ5
     Viviann
     Emanuelsson
     83.251.225.223
   
  
   
    notification.sent
    2022-04-03T08:54:48.273Z
    BkeybJwmc
    
     BkeybJwmc
     /envelopes/rklhkx8mc/recipients/r1XBlxIQ5
     /envelopes/rklhkx8mc/recipients/r1XBlxIQ5/notifications/BkeybJwmc
     Dokument att signera
     viviann@kvinnor-funktionshinder.se
     2022-04-03T08:54:48.106Z
     24e7b64d-036c-4b79-9125-228d34f759f5
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    notification.sent
    2022-04-03T08:54:54.520Z
    HyUyWkv7q
    
     HyUyWkv7q
     /envelopes/rklhkx8mc/recipients/r1XBlxIQ5
     /envelopes/rklhkx8mc/recipients/r1XBlxIQ5/notifications/HyUyWkv7q
     Dokument att signera
     viviann@kvinnor-funktionshinder.se
     2022-04-03T08:54:54.392Z
     1743a628-c3b0-4b2e-bac0-095724fe79ed
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    signature.created
    2022-04-03T09:18:36.420Z
    SJgenJgL79.r1XBlxIQ5
    
     SJgenJgL79.r1XBlxIQ5
     /envelopes/rklhkx8mc/documents/SJgenJgL79/signatures/SJgenJgL79.r1XBlxIQ5
     
      /envelopes/rklhkx8mc/recipients/r1XBlxIQ5
    
     /envelopes/rklhkx8mc/documents/SJgenJgL79
     Viviann
     Emanuelsson
     viviann@kvinnor-funktionshinder.se
     signed
     
     83.251.225.223
     email
     2022-04-03T09:18:36.406Z
   
    
     /envelopes/rklhkx8mc/recipients/r1XBlxIQ5
     Viviann
     Emanuelsson
     83.251.225.223
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  2022-04-02 21:19:55 CEST
  37.46.170.61
  Therese
  Rudolfsson
  therese@kvinnor-funktionshinder.se
  Therese Rudolfsson
  email
  email
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Till årsmötet 24 april 2022 Ärende 8 
 


 
 
 


Verksamhetsberättelse för år 2021 
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Styrelse, revisorer, valberedning 


Efter årsmötet 2020 fram till årsmötet 2021 hade styrelsen följande 
sammansättning:  


Ordförande 
Maria Johansson, Stockholm, ansvarig för sociala medier 


Övriga styrelseledamöter 
Birgitta Andersson, Spånga, vice ordförande 
Isabel Ekman, Bromma 
Viviann Emanuelsson, Farsta, vice kassör 
Elin Forsgren, Göteborg 
Anki Hörnlund, Karlstad 
Ingela Larsson, Skarpnäck, sekreterare, medlemsregisteransvarig och webbansvarig 
Therese Rudolfsson, Stockholm, vice sekreterare 
Wenche Willumsen, Eskilstuna, kassör 
 


Övriga förtroendevalda 


Revisorer 
Gunnar Sjödelius, godkänd revisor  
Karin Hjalmarson, ordinarie föreningsrevisor  
Revisorsersättare Karin Bäckström, godkänd revisor  
Tiina Nummi-Södergren, föreningsrevisor 


Valberedning  
Jessica Smaaland, Stockholm sammankallande, Rahel Atnafu, Nacka och Yvonne 
Björkman, Sundbyberg. 
 


Efter årsmötet 2021 och styrelsens konstituering hade styrelsen följande 
sammansättning:  
 
Ordförande  
Maria Johansson, Stockholm, ansvarig för sociala medier 


Övriga styrelseledamöter 
Birgitta Andersson, Spånga, vice ordförande 
Isabel Ekman, Bromma, vice kassör 
Viviann Emanuelsson, Farsta 
Ingela Larsson, Skarpnäck, sekreterare, medlemsregisteransvarig och webbansvarig 
Elin Forsgren, Göteborg 
Anki Hörnlund, Karlstad 
Therese Rudolfsson, Stockholm, vice sekreterare 
Wenche Willumsen, Eskilstuna, kassör 
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Övriga förtroendevalda 


Revisorer 
Gunnar Sjödelius, godkänd revisor 
Karin Hjalmarson, ordinarie föreningsrevisor 
 
Revisorsersättare 
Karin Bäckström, godkänd revisor 
Tiina Nummi-Södergren, Huddinge, föreningsrevisor 


Valberedning 
Jessica Smaaland, Stockholm sammankallande, Johanna Andersson, Västerås och 
Rahel Atnafu, Nacka. 
 


Medlemmar, medlemsorganisationer, stödmedlemmar anslutna till föreningen den 31 
december 2021:  
 
Röstberättigade medlemmar: 
98 enskilda kvinnor med funktionsnedsättning.  
En organisation bildad av kvinnor med funktionsnedsättning, Dövas Kvinnoförening i 
Stockholm. 


Stödmedlemmar: 
9 enskilda stödmedlemmar 


6 riksfunktionshinderorganisationer 
DHR – Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet, Förbundet Sveriges Dövblinda - 
FSDB, Förbundet Unga Rörelsehindrade, Personskadeförbundet RTP, Sveriges 
Dövas Riksförbund SDR och Unga Reumatiker. 


2 lokala/regionala funktionshinderorganisationer 
HRF (Hörselskadades förening) i Stockholm och Neuroförbundet Stockholm. 


1 stödorganisation 
Botkyrka Kvinno- och Tjejjour 


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 fortsatt valt att inte ha fast personal anställd. Vi 
beslöt att ha kvar det mycket lilla hyresrummet på ett kontorshotell i Farsta Centrum. 
Vi blev dock under året uppsagda då uthyraren skulle ha lokalerna till annat. I slutet 
av året skrev vi ett kontrakt med DHR och hyr från och med januari 2022 en del av ett 
rum i riksförbundets lokaler i Farsta. Vi ser fram emot att ha vår fasta punkt på DHRs 
tillgängliga och användbara kansli och hoppas att vi på sikt ska kunna hålla våra 
styrelsemöten i det konferensrum vi också får tillgång till.  


Molins bokföringsbyrå har anlitats för att sköta bokföring, betalningstjänster, löne- 
och skattehantering, samt framtagandet av ekonomiska rapporter. Under 2021 har 
byrån debiterat FQ halverat pris som ett sätt att stötta oss det år då vi inte fick något 
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verksamhetsbidrag, varmt tack Gunnar Molin. 
 


Uteblivet ekonomiskt stöd 


I samband med att vi i slutet av år 2020 lämnade in vår digitala ansökan om 
ekonomiskt stöd för 2021 till Jämställdhetsmyndigheten (JäMy)uppstod ett fel i 
myndighetens datasystem. Det innebar att myndigheten inte mottog vår ansökan, 
något vi själva inte såg. När vi saknade besked i januari 2021 och kontaktade JäMy 
blev vi varse att ansökan inte nått myndigheten. Alla ansökningar var då redan 
beviljade och vår ansökan avfärdades utan prövning. Enligt myndighetens regler är 
det vårt ansvar att själva försäkra oss om att ansökan inkommit. 


Jämställdhetsmyndigheten själv har inte varit tillgänglig i alla avseenden i sin 
datakommunikation med oss trots våra påpekanden om detta, men det har inte lett till 
några påföljder för myndigheten. Detta har vi under året påtalat i olika sammanhang. 
 


Styrelsemöten 
Styrelsen har sammanträtt digitalt via plattformen Zoom vid åtta tillfällen inklusive det 
konstituerande mötet efter årsmötet. Vi har lärt oss tekniken och nya förhållningssätt 
tillsammans och upplever att det fungerat smidigt och att det givit ett mer jämbördigt 
deltagande för alla oavsett var i landet man bor. Mellan styrelsemötena 
kommunicerar vi främst via e-post. 


 


FQ är representerat i 


- Socialstyrelsens rådgivande nämnd för funktionshinderfrågor. 


- 16.12-rörelsens nätverk bland kvinnoorganisationer för aktiviteter i samband med 
Internationella kvinnodagen den 8 mars 


- En referensgrupp till det Arvsfondsfinansierade projektet Lika Unika Akademi. 
Projektet handlade om FNs hållbarhetsmål Agenda 2030. Syftet med projektet var att 
ge en bredd av samhällsaktörer djupare kunskap och insikt om funktionshinder- och 
rättighetsperspektiven för att målen i Agenda 2030 ska kunna uppnås. Projektet bytte 
huvudman 2020 i samband med att samarbetsorganisationen Lika Unika lades ned. 
Projektet avslutades i november 2021 


- Ett filmprojekt som DHR beviljats medel till från Jämställdhetsmyndigheten. Det 
ettåriga projektet, som inleddes under hösten 2019, skulle med hjälp av filmer belysa 
den ojämställdhet som drabbar just gruppen kvinnor med funktionsnedsättning inom 
studieväsendet och på arbetsmarknaden. Projektet avslutades 2021. 


 


FQ är medlem i 


- Sveriges Kvinnolobby 
- UN Women Sverige 
- HHF, HandikappHistoriska Föreningen 
- KSAN, Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor 
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Årsmötet 
Ordinarie årsmöte hölls digitalt söndagen den 9 maj 2021 med Handikapphistoriska 
Föreningens vice ordförande, Diana Chafik, som årsmötesordförande. Styrelsen 
omvaldes. Årsmötet beslutade om oförändrade medlemsavgifter för år 2022. Det 
innebär 100 kr/år för röstberättigade medlemmar, 400 kr/år för Kvinnokommittéer, 
grupper eller sammanslutningar bildade av kvinnor med funktionsnedsättning, 100 
kr/år för stödmedlemmar, 700 kr/år för stödorganisationer och 400 kr/år för lokala 
eller regionala stödorganisationer. Styrelsen redogjorde ingående för de förändringar 
och åtstramningar i verksamheten som styrelsen tvingats genomföra på grund av 
uteblivet statligt bidrag år 2021. Inga synpunkter eller anmärkningar från revisorer 
eller årsmötesdeltagare framkom. 


Årsmötet antog två uttalanden, se utdrag ur dem: 


Sätt stopp för ännu ett exkluderande diskrimineringsrum 
I snabb takt har kommunikationen med myndigheter, departement, andra 
organisationer digitaliserats under de senaste åren. Men intresset för tillgänglig och 
användbar digitalisering är lågt och ett nytt diskrimineringsrum har därmed uppstått. 


Krisberedskap och kriskommunikation måste ha ett funktionshinderperspektiv 
Sedan tidigt förra våren har vi levt i en pandemi som påverkat oss alla i hela 
samhället, men på olika sätt. Det har blivit smärtsamt tydligt att svensk krisberedskap 
och kriskommunikation saknat funktionshinderperspektiv och insikt om människors 
skilda förutsättningar och behov. 
 


Medlemsträffar 


Tack vare generöst stöd från Bidragsstiftelsen har vi trots minimala egna resurser 
kunnat genomföra ett antal medlemsmöten trots uteblivet verksamhetsbidrag. 


Årets första medlemsträff ägde rum den 10 januari. Sara Sjölander från 
Flickaplattformen berättade om föreningens verksamhet. Flickaplattformen är en 
medlemsförening och ett nätverk för aktörer som arbetar med att förbättra och stärka 
flickors, unga personers med transerfarenhet och unga icke-binäras position i 
samhället. Det blev ett utbyte av erfarenheter och igenkännanden från FQs eget 
arbete och betydelsen av att fler röster hörs och att fler perspektiv tas i beaktande. 


Ett par veckor senare, den 31 januari, ägde nästa medlemsträff rum. Christine 
Bylund, Umeå, berättade om sin forskning där hon undersöker möjligheterna till 
relationer och familjeliv för den som är i behov av stöd och serviceinsatser av 
välfärdsstaten och hur det förändrats över tid i Sverige. Hennes föreläsning 
inspirerade till ett fruktbart efterföljande samtal med bland annat utbyten av 
erfarenheter. 


Pandemin har på flera olika sätt drabbat många medlemmar och skapat ett behov att 
samtala om olika erfarenheter vilket var ämnet för medlemsträffen den 25 april. Linda 
Eriksson, Jessica Smaaland, Ann Jönsson och Johanna Andersson inledde mötet. 
Diskussionen kom också att handla om vad erfarenheterna av pandemin kan föra 
med sig i samhället i framtiden. 


Den 24 oktober välkomnade vi till medlemsträff som inleddes av Ann Jönsson med 
tankar kring vad uppväxten inom institutionen betytt för henne och för andra flickor 
som växte upp på Tomteboda, Norrbacka och andra institutioner för barn med 
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funktionsnedsättning/normbrytande funktionalitet. Tillsammans pratade vi om våra 
erfarenheter av då och nu. Är institutioner förknippat endast med byggnader, väggar 
och tak, eller kan oskrivna regler och synsätt resultera i liknande förhållanden som 
regelrätta institutioner gjorde? Var allt svart eller vitt, elände eller ren glädje – vad fick 
vi med oss i livet, vad upplever unga kvinnor idag av möjligheter och begränsningar? 


Den 24 november var författaren, socialantropologen och genusvetaren Fanny 
Ambjörnsson gästföreläsare på medlemsmötet. Hon är professor på Stockholms 
universitet och aktuell med den då nyutkomna boken ”Om Najda - en systers 
berättelse”. Hon var storasyster till Nadja som föddes med flera omfattande 
funktionsnedsättningar. Nadja dog i 30-årsåldern. Fanny Ambjörnsson förmedlade 
med respekt gentemot sin lillasyster sin upplevelse av vad som kan ge livet värde 
oavsett vad andra människor tror och tänker. Ett viktigt samtalsämne i myllret av dem 
som förespråkar dödshjälp. 


Årets sista medlemsmöte ägde rum 16 december med medverkan av Anne Saarinen, 
koordinator vid Botkyrka Kvinno- och tjejjour som berättade om jourens verksamhet. 
Flera inslag i samtalet med Anne Saarinen ledde till inspirerande tankar om ett 
fortsatt kunskapsutbyte. 
 


Aktiviteter och medverkan  


Parasport Sveriges podd 
I ett första avsnitt av Parasport Sveriges podd, Fokus Parasport, möttes i januari 
programledaren och initiativtagaren Hanna Isaksson och FQs Maria Johansson för 
ett samtal om behovet av ett funktionshinderperspektiv på allt jämställdhetsarbete, 
om att jämlikhet och jämställdhet är varandras förutsättningar och varför ett 
intersektionellt angreppssätt är viktigt. 
Första säsongen av denna nya podd har fokus på att leva som kvinna med 
funktionsnedsättning och FQ är med som samarbetsparter vilket vi är väldigt glada 
och stolta över. 


Forum Jämställdhet 
Forum Jämställdhet med start den 2 februari var även den en digital konferens. Det 
innebar att vi med arrangören, Sveriges Kvinnolobby, kunde förhandla oss till att få 
anmäla fler deltagare än vad vi budgeterat. Alla kunde dela upp konferenspassen 
mellan sig utan att det medförde extra kostnader. FQ fanns alltså på plats med 
medlemmar och styrelseledamöter för att lyssna och delta i diskussioner. De brister 
deltagarna upplevde i tillgängligheten blev som alltid något att lyfta för de som 
planerar digitala konferenser. I övrigt var konferensen uppskattad av våra deltagare 
som i efterhand alla skrev om sina upplevelser och tankar på FQ-bloggen. 
 
”Lika mycket som kvinnoperspektivet behövs i alla sammanhang, så behövs 
funktionalitetsperspektivet Ska jag skratta eller gråta? För visst är det både 
komiskt och tragiskt att jag tvingades be min man om hjälp, för att kunna delta på 
Sveriges största jämställdhetskonferens som gick av stapeln i veckan.” skrev 
exempelvis Anna Bergholtz. 
 
Dessutom medverkade FQ vid två programpunkter under Forum Jämställdhet:  
Brist på könsuppdelad statistik om barn med funktionsnedsättning Tillgång till 
god könsuppdelad statistik är en förutsättning för att ett jämställdhetsarbete ska 
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kunna bedrivas. Men idag saknas viktiga data om personer med 
funktionsnedsättning. Vid detta seminarium medverkade också Myndigheten för 
delaktighet. 


Myndighetsservice som främjar ekonomisk jämställdhet 
På vilket sätt kan myndigheter genom sin service göra det lättare för människor att 
göra jämställda val? Och hur fördelas myndigheters insatser och åtgärder mellan 
olika grupper av kvinnor och män? Kommissionen för jämställda livsinkomster tar 
fram förslag som långsiktigt ökar den ekonomiska jämställdheten och hjälper Sverige 
att leva upp till mål 10 om ökad jämlikhet och en rättvis fördelning av resurser. 


Hjälpmedelsriksdagen 
I april medverkade Maria Johansson som föreläsare vid Hjälpmedelsriksdagen, under 
rubriken Hjälpmedel - ur ett mänskliga rättigheters perspektiv. 


Möte med socialminister Lena Hallengren 
I slutet av september deltog FQ, tillsammans med funktionshinderrörelsen, vid ett 
möte där socialminister Lena Hallengren berättade om satsningarna inom 
funktionshinderområdet i budgetpropositionen för 2022. En av de punkter Lena 
Hallengren själv tog upp var frågan om tillgång till vård. Från FQ passade vi då på att 
lyfta frågan om tillgänglighet och användbarhet vad gäller utrustningen inom vården. 
Vi ser problem bland annat när det gäller automatiserad ankomstregistrering som allt 
oftare används utan att paneler och automater är tillgängliga och användbara för 
exempelvis personer med nedsatt syn, personer som är kortvuxna eller som sitter 
ned. Ett annat exempel, där vi också vet att undersökningsfrekvensen är lägre bland 
kvinnor med funktionsnedsättning, är apparatur för mammografiundersökning och 
gyn-stolar. Här finns mycket att göra och det måste ställas tydliga krav på universell 
utformning i upphandling. 


FN:s kommitté för Kvinnokonventionen, CEDAW-kommittén 
När CEDAW – kommittén, som bevakar staternas efterlevnad av 
kvinnokonventionen, var samlad i Geneve medverkade Maria Johansson vid två 
digitala möten när kommittén som brukligt möter civilsamhället däribland Sverige som 
ger sin lägesrapport. Maria Johansson representerade Funktionsrätt Sverige och FQ 
gemensamt. Våra organisationer har tillsammans lämnat en så kallad parallellrapport 
till kommittén om situationen för flickor och kvinnor med funktionsnedsättning i 
Sverige. Kommittén samlar under dessa möten med civilsamhället underlag för sina 
möten med ländernas regeringar. 


Våra huvudbudskap var två. Vi förde fram att Sverige måste börja ta fram tillförlitlig 
statistik som kan utgöra underlag för förändringar som behöver göras. Dels måste 
kvinnor med funktionsnedsättning synliggöras jämfört med kvinnor i stort, dels måste 
statistik som rör personer med funktionsnedsättning vara könsuppdelad. 
Vi tog också upp det faktum att flickor och kvinnor med funktionsnedsättning löper 
högre risk att utsättas för våld och hot om våld. Kampen för jämställdhet och kampen 
mot mäns våld mot kvinnor måste vara intersektionell, flickor och kvinnor med 
funktionsnedsättning måste synliggöras. 


Manifestation för jämställda pensioner 
Vid kvinnorörelsens stora manifestation i september för jämställda pensioner talade 
styrelseledamoten Isabel Ekman för FQs räkning om vår organisation men framför 
allt om de ekonomiska villkoren för många kvinnor med funktionsnedsättning. Hon sa 
bland annat att i jämförelse med övriga befolkningen arbetar i större utsträckning 
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kvinnor med funktionsnedsättning deltid och att det är ännu vanligare bland kvinnor 
med nedsatt arbetsförmåga, sysselsatta kvinnor med funktionsnedsättning arbetar 57 
procent heltid jämfört med 83 procent av män med funktionsnedsättning. Hon lyfte 
därefter problematiken med konsekvenserna för kvinnors pensioner. 


Bokbord i Hallunda Folkets Hus 
Sista lördagen i oktober uppmärksammades Demokratin 100 år av ABF i Hallunda, 
som bjöd in till bokbord och seminarier. FQ fanns på plats. 
Det blev en eftermiddag fylld av samtal om kvinnors rättigheter, om FQs verksamhet 
och om tillgänglighet. 


Föreläsning om aktiva åtgärder, funktionsnedsättning och jämställdhet 
I början av november föreläste FQs ordförande Maria Johansson under Sensus 
Norrbotten och Rättighetscentrum Norrbottens femte och näst sista del av den 
digitala seminarieserien "Arbetsplats för alla - lika rätt med rätt åtgärder”. Hur kan vi 
arbeta med aktiva åtgärder för att förhindra diskriminering på grund av 
funktionsnedsättning och kön? Genom medvetet arbete, ett intersektionellt perspektiv 
och ett tillgängligt och användbart arbetsliv kan vi åstadkomma förändring, var Marias 
budskap i föreläsningen där hon berättade om hur det ser ut och om vad som 
behöver göras. 


MR-dagarna 
I början av december genomfördes MR-dagarna i på Svenska Mässan i Göteborg. 
FQs ordförande Maria Johansson medverkade i ett panelsamtal om demokrati och 
civilsamhälle, anordnat av Antidiskrimineringsbyrån Väst. 
 


Samråd  
Under hösten har representanter för FQ deltagit i möten och diskussioner inom olika 
samarbeten där vi ingår. Bland annat har samråd ägt rum med 
KSAN/Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor och 
Sveriges Kvinnolobby. Vi har även träffat Jämställdhetsmyndigheten för att diskutera 
skyddad identitet när man som kvinna lever med funktionsnedsättning. Vi har 
dessutom deltagit i möten där Socialstyrelsen och Jämställdhetsmyndigheten 
samlade icke-branschanslutna #Metoo-upprop. 


 


Medlemsbrev 


Under året har fyra medlemsbrev gått ut, förutom kortare meddelanden om planerade 
medlemsmöten. Breven skickas per mail och publiceras också efter några dagar på 
vår webbplats och på vår Facebook-sida. Det fåtal medlemmar som inte har tillgång 
till e-post får breven i pappersformat. 


 


Webbplatsen 


Under året har vi arbetat med att ta fram en ny webbplats som kommer lanseras 
under våren 2022. Den nya sidan är enklare att uppdatera, mer tillgänglig och har ett 
modernare utseende. 
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När vi nu summerar det speciella året 2021 vill vi tacka alla medlemmar, 
förtroendevalda och andra vi mött under året. Tack för att vi tillsammans hjälpts åt att 
ställa om i stället för att ställa in. 


Stockholm 2022-04-02 


Maria Johansson  Birgitta Andersson  Wenche Willumsen  
ordförande   vice ordförande  kassaförvaltare 


 


Ingela Larsson  Viviann Emanuelsson  Anki Hörnlund  
sekreterare   ledamot   ledamot 


 


Isabel Ekman  Elin Forsgren  Therese Rudolfsson  
ledamot   ledamot   ledamot 
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FQ, Forum – Kvinnor och Funktionshinder 


Storforsplan 44, 123 47  Farsta 


tel 076-098 58 84, e-post info@kvinnor-funktionshinder.se 
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