VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019
Kvinnor i Svenska kyrkan (org.nr 982000–2153)

Inledning
Kvinnor i Svenska kyrkan är en fristående förening med individuellt medlemskap, som verkar
inom ramen för Svenska kyrkan. Kvinnor i Svenska kyrkan ser som sitt uppdrag att
1.
2.
3.
4.
5.

uttrycka kristen tro utifrån kvinnors erfarenheter
främja kvinnors utveckling av identitet och självkänsla
stödja och stimulera kvinnors insatser i kyrka och samhälle
verka för att kvinnor utgör hälften i alla beslutande organ och i ledande befattningar
i solidaritet med utsatta kvinnor i Sverige och hela världen stödja kampen för makt och
upprättelse
6. i kritisk solidaritet med kyrkans tradition forma ett teologiskt och ekologiskt tänkande i
medvetenhet om hur allt i skapelsen hör samman i en ömtålig balans

Verksamhet 2019
Gemensamt fokus för 2019: ”Tala så att andra lyssnar och förstår”.

Lokal verksamhet
I Kvinnor i Svenska kyrkan sker det mesta av verksamheten på regional nivå. I flertalet stift bildar
KviSk:s medlemmar en egen förening, stiftsgrupp, med egen styrelse. I fem stift (Karlstads,
Linköpings, Luleå, Strängnäs och Växjö stift) har man bildat ett informellt nätverk med en
kontaktperson. I Visby stift har inte funnits stiftsgrupp/nätverk under året, endast individuella
medlemmar.
Stiftsgrupperna/nätverken har självständigt planerat och genomfört den verksamhet de önskar
och anser relevant i stiftet för att svara mot föreningens övergripande målsättning. Omfattningen
av verksamheten och graden av samverkan med respektive stift har varierat mycket liksom
storleksordningen av stiftens ekonomiska stöd.
För många handlar det om att erbjuda mötesplatser där man kan samtala om viktiga livsfrågor.
Kvinnofrukostar, bordssamtal, föreläsningar, studiecirklar, film med samtal m.m. En del grupper
har dansverksamhet andra har pilgrimsvandringar. Det finns samarbete dels mellan stiftsgrupper
dels lokalt med andra kvinnoorganisationer både inom kyrkan och i samhället. Internationella
kvinnodagen och Världsböndagen har firats i flera stift. Internationella kontakter är också en
viktig del i arbetet.
Stiftsgrupperna/nätverken skriver egna verksamhetsberättelser. En sammanställning av dessa
presenteras på årsmötet och kommer även att finnas på hemsidan.
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Föreningsgemensam verksamhet
❖ Årsmöte, Våreld och Höstglöd
Årsmöte hölls lördagen den 4 maj 2019 i Marielundskyrkan, Östersund, i närvaro av ett 50-tal
medlemmar varav 20 ombud från olika stift. Mötesordförande var Katarina Evenseth och
mötessekreterare Marianne Staaf Gälldin. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2018. Budget för
2019 och verksamhetsplan för 2019-2020 godkändes. Årsmötet beslutade att medlemsavgiften
skall vara oförändrad, 100 kr per år, att fördelas lika mellan Kvinnor i Svenska kyrkan och
respektive stiftsgrupp. En motion angående försoningsprocessen Svenska kyrkan-samefolket
behandlades, eftersom den inkommit försent till förra årsmötet. Styrelsen anser att frågan rör
kyrkan som helhet och inte enbart kvinnor. Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag att
Kvinnor i Svenska kyrkan under kommande arbetsår skaffar mer kunskap om samiska kvinnors
situation i historia och nutid.
Årsmötet beslutade att även 2019 fortsätta stödja det internationella projektet ”Förhindra våld
mot kvinnor i Indien” (Svenska kyrkans internationella arbetes projekt P245).
Våreld (föreningens medlemskonferens)
Hölls den 3-5 maj i Östersund, Härnösands stift och omslöt årsmötet. Tema var ”Kvinnornas
historia – röster från fjällen, skogen och staden”.
Författaren Elin Olofsson ville knyta ihop röster från kvinnor i olika åldrar i olika tider. Alla har
en mängd berättelser att förmedla. ”Se till att skriva 23 minuter varje dag!” tipsade Elin. Ett sätt
att komma igång!
Vi fick genom prästen och författaren Karin Härjegård uppleva Kristina Hanssons resa från
bondgården i Skåne till Åre där hon startade det första hotellet 1895 och efter några år ytterligare
ett hotell.
Tamars berättelse åskådliggjordes gripande av kantor Ingrid Grahn, under rubriken #metoo i
Gamla testamentet.
Prästen Helen Lugner tolkade Maria Magdalenas upplevelser och känslor genom kroppen och
genom sin poesi.
Suzanne Ibrahim från Syrien har fått en fristad att skriva i Östersund. Med ett bildspel förde hon
Vårelds deltagare till sitt älskade hemland Syrien, bilder som vi aldrig sett i tv-nyheterna.
Höstglöd (ordförandekonferens)
Höstglöd är föreningens årliga ordförandekonferens/arbetskonferens tillsammans med styrelsen.
2019 års Höstglöd hölls den 4-5 oktober i Karlstad.
Drygt 35 kvinnor deltog. Fredag eftermiddag ägnades åt en runda där rapporter lämnades om vad
som är aktuellt i alla stift. Ordförande Gunilla Åkesson kompletterade med information om
medlemssituationen. Varje medlem är viktig!
På lördagen berättade Maria Hallén om hur Maria Magdalena-mässan ”Kärlekens färg” växt fram,
och vi fick lyssna till valda inspelningar.
Monica Sjögren Nordgren presenterade sin bok ”Maria Magdalena - Kvinnan vid Jesu sida:
Älskad och förtalad kultgestalt”. Den handlar bl.a. om en legend hur Maria Magdalena kom till
Frankrike och kom att bli ”Fransmännens Maria”.
I Karlstads domkyrka firade vi dans-mässan ”Din ljusa skugga”. Det var också ett kort samtal om
ett eventuellt nytt ”Fokusområde” för KviSk. Ett förslag som nämndes var ”Kvinnor i rörelse”
❖ Jämställdhetsprojekt
Arbetsgruppen för jämställdhetsfrågor består av Berit Horned, Bulle Davidsson och Agneta
Eriksson Linköpings stift samt Gunilla Löfgren Uppsala stift. Gruppen har under året gjort en
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analys av Linköpings stifts Strategidokument. Agneta Eriksson har analyserat statistik från
Kyrkokansliet som visar på skillnader mellan könen när det gäller dop och kyrkotillhöriga.
Arbetsgruppen har också planerat en träff/workshop med deltagare från alla stiftsgrupper och
nätverk. Den ska äga rum i jan 2020 i Linköping. Tanken är att bilda ett nätverk för
jämställdhetsfrågor med en representant från varje stiftsgrupp/nätverk.
❖ Opinionsbildande verksamhet
Under året gjordes några uttalanden tillsammans med ett andra kvinnoorganisationer fr. allt
genom Sveriges Kvinnolobby bl.a. om surrogatmödraskap och ”lön för hela dagen” Att samverka
med andra ger en bredare plattform och kan förstärka våra synpunkter. Vi kan inte själva vara
remissinstans till regeringen men genom att samverka med andra kvinnoorganisationer kring
specifika frågor deltar vi i det offentliga samtalet.
❖ Internationellt
Kontakt med kvinnor i världen innebär olika former av samarbete, gemenskap, stöd och närvaro
som uttryck för att kyrkans kvinnorörelse är en del i den världsvida kyrkan. Vi vill även
uppmuntra till resor för att möta kvinnor på olika håll i världen.
Stöd till internationellt projekt
Årsmötet 2019 har beslutat att fortsätta stödja och sprida kunskap om Act Svenska kyrkans
internationella projekt för att ”Förhindra våld mot kvinnor i Indien” (P245) Det handlar om
självhjälpsgrupper där kvinnor hjälper andra kvinnor som varit utsatta för våld i nära relationer.
Mer information finns på: www.svenskakyrkan.se/P245
Studieresa till Israel/Palestina
Lunds stiftsgrupp har studerat Svenska kyrkans material om Mellanösterns kristna och
genomförde en resa till Palestina och Israel i nov. 2019 med betoning på besök i kyrkor och
möten med kristna systrar.
Kontakter med Tyskland, Tanzania och Danmark:
Lunds stift har haft följande aktiviteter
Seminarium med Evangelische Frauen in Mitteldeutschland
Inlett ett samarbete med kvinnor i Tanzania
Besök på Diakonissestiftelsen i Köpenhamn
Info från Kyrkornas Världsråd
Bulle Davidsson får fortlöpande information från Kyrkornas Världsråd och vidarebefordrar en
del av denna.
❖ Övrigt
Dansmässor
Din ljusa skugga
Styrelsen beslöt att bekosta tryckning av ännu en omgång CD-skivor eftersom det fortfarande
fanns efterfrågan. I en TV-gudstjänst på Marie bebådelsedag dansades Din ljusa skugga i
Höllviken.
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Maria Magdalena-mässa
Under året har arbete varit igång med en Maria Magdalena-mässa ”Kärlekens färg”. Kvinnor i
Svenska kyrkan har bidragit med ekonomiskt stöd. Uruppförandet ägde rum den 12 maj i
Skoghalls kyrka.

Information och marknadsföring
Kvinnoglöd, Kvinnor i Svenska kyrkans medlemstidning, har utkommit med fyra nummer under
2019. Varje nummer har haft ett speciellt tema: Nr 1: Du behövs! Nr 2: Kvinnors röster, Nr 3:
Vara på vandring samt nr 4: Vad är kristen ekoteologi?
Elisabeth Enger är redaktör. Under 2019 skickades tidningen i pappersformat per post till
samtliga medlemmar. Alla utgåvor har även publicerats på webbplatsen.

Webbplatsen www.kvinnorisvenskakyrkan.se uppdaterades kontinuerligt. Webbmaster har
under året varit Ann-Britt Magnusson.

Webbsidesrådet
Under 2018 har Karin Hedner varit webbsidesråd. Hennes uppgift har varit att i samarbete med
webmaster göra hemsidan intressant och lättillgänglig. Hon har också tagit emot information från
stiftsgrupper/nätverk och vidarebefordrat till webmaster.

Informationsmaterial
Under 2019 har ett nytt informationsmaterial arbetats fram: En anteckningsbok med logotypen i
form av ett klistermärke på framsidan.

Brev till Stiftsgrupperna
Ordföranden har skickat ett informationsbrev till stiftens kontaktpersoner efter varje
styrelsesammanträde.

Medlemmar

Föreningen hade vid årsskiftet 646 medlemmar. Siffran har ökat med 5 jämfört med föregående
år.

Organisation
Styrelse och arbetsutskott

Styrelsen ska enlig stadgarna bestå av sju ledamöter, som väljs vid årsmötet. Styrelsen har under
2019 sammanträtt sju gånger enligt följande: 1 februari, 30 mars, 3 maj, 4 maj (konstituerande),
17 augusti, 4 oktober samt 29 november.
Styrelsen har under 2019 haft följande sammansättning:
Gunilla Åkesson, ordförande, Lunds stift
Bulle Davidsson, vice ordförande, Linköpings stift
Elisabeth Nilsson, kassör, Karlstads stift
Ingrid Ödquist, sekreterare, Göteborgs stift
Inger Boman, Luleå stift
Berit Larsson, Härnösands stift
Hanna Stenström, Stockholms stift
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Styrelsen är en arbetande styrelse eftersom det inte finns något kansli med anställd konsulent. Det
innebär att styrelsen inom sig fördelat de administrativa uppgifter som krävs för föreningens
verksamhet.
Ordförande, sekreterare och kassör utgör ett arbetsutskott (AU). Den huvudsakliga uppgiften har
varit att förbereda styrelsens sammanträden och detta har under året skett genom kontakt via
email och telefon.

Stiftsgrupperna

Kontaktpersoner i stiftsgrupperna har under 2019 varit:
Gunilla Löfgren, Uppsala stift
Gunilla Åkesson, Lunds stift
Katarina Evenseth, Göteborgs stift,
Elisabet Håstrand Lönnermark, Skara stift
Berit Larsson, Härnösands stift
Ingegerd Hellberg, Västerås stift
Birgitta Thaning, Stockholms stift

Kontaktpersoner i stiftsnätverken har under 2019 varit:
Elisabeth Enger, Karlstads stift
Sally Stehager, Linköpings stift
Agneta Eriksson, Linköpings stift
Gunilla Bäckström, Luleå stift
Anita Johansson Sääf, Strängnäs stift,
Karin Ågren, Växjö stift
Visby stift, vakant

Revisorer har under 2019 varit:

Auktoriserad revisor:
Elin Kock
Valda revisorer:
Ordinarie: Ann-Marie Freij och Lisbeth Malmström, Lunds stift
Ersättare: Ulla Bengtsson, Lunds stift

Valberedningen har under 2019 bestått av:
Ragnhild Greek, sammankallande, Uppsala stift
Katarina Evenseth, Göteborgs stift
Gunilla Bäckström, Luleå stift

Samarbetsparter
Föreningen samverkar med följande organisationer:
Kvinnor för mission
Forum för prästvigda kvinnor
Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd genom medlemskap och samråd i olika frågor
Lutherska världsförbundet, Women in Church and Society (WICAS)
Sensus studieförbund genom medlemskap och samverkan i olika projekt och
kulturarrangemang.
o Sveriges Kvinnolobby genom medlemskap
o
o
o
o
o
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o Jämställdhetsmyndigheten: Myndigheten är vår största finansiär. Vi har hållit löpande
kontakter med handläggare på Jämställdhetsmyndigheten
Föreningen har även haft ett gott samarbete med Kyrkokansliet, Svenska kyrkan på nationell
nivå, bl.a. med Ann-Katrin Bosbach

Ekonomin
Ekonomi 2019 (belopp inom parentes är föregående år)
Resultat och ställning
Verksamheten har 2019 gett ett underskott på -24 tkr (-28 tkr). Efter finansiella intäkter och
kostnader är årets resultat -12 tkr (-14 tkr).
Medlemsantalet var under året 646 (641). Medlemsavgiften var 100 kr. Huvudsakliga intäkt är det
organisationsbidrag föreningen erhåller efter ansökan hos Jämställdhetsmyndigheten. Under 2019
erhöll föreningen 333 tkr (333 tkr). Bidraget baseras till stor del på medlemsantalet. Föreningen
har även erhållit bidrag från Svenska kyrkan på 20 tkr (20 tkr).
Kostnaderna för årsmötet har varit -104 tkr (-106 tkr) samt för höstmötet -41 tkr (-40tkr).
Årets underskott minskar det egna kapitalet för 2019 med -12 tkr (-14 tkr) till 1 774 tkr (1 785tkr).
Kapitalförvaltning
Ekonomisk utveckling
En förutsättning för verksamheten är att vi även fortsättningsvis erhåller bidrag från
Jämställdhetsmyndigheten samt att vi träget söker finansiering för projekt vi bedriver. Framtiden
för dessa ansökningar är oklar. Det finns all anledning att försöka hålla medlemsantalet uppe då
det med säkerhet är en viktig parameter när vi söker bidrag. För 2020 har föreningen beviljats ett
bidrag om 252 tkr. Orsaken till minskat bidrag är enligt Jämställdhetsmyndigheten att fler
organisationer söker bidrag och att staten inte höjt den totala summan som myndigheten har att
fördela. De har därför blivit tvingade att prioritera hårdare. Att ha ett målkapital som inte
understiger 1 000 tkr är en förutsättning för en trygg ekonomi i föreningen. Vårt egna kapital är
idag högre och medger betänketid för hur vi ska ändra vår verksamhet på bästa sätt. Men
eftersom vi inte vet hur stort bidrag vi får förrän strax innan året börjar måste vi ha en förändring
på plats inom två år. För ytterligare information, resultat och ställning hänvisas till avgivet
bokslut.

Avslutning
Vårt jämställdhetsarbete som initierades redan vid årsmötet 2016 börjar hitta sin form och ett
nätverk planeras. Det är viktiga och aktuella frågor som vi aldrig får glömma. Viktigt är också vårt
sätt att uttrycka kristen tro genom dans, sång och musik, drama, olika slag av rörelse i
kyrkorummet. Vi vill gärna lyfta fram kvinnor som gått före oss och fått betyda mycket, men
också nu levande kvinnor som är engagerande förebilder. Vårt gemensamma fokus har även i år
varit Tala så att andra lyssnar och förstår. Det är otroligt viktigt att vi lyssnar på våra systrar och
försöker förstå vad vi kan göra för att få världen litet mer jämställd, litet mer rättvis, litet lättare
att leva i. Vi har på grund av att vårt bidrag från Jämställdhetsmyndigheten minskats sämre
ekonomiska förhållanden men vi ser ändå med stor tillförsikt framtiden an. Vi vet att uppgifter
väntar och vi får använda vår fantasi och uppfinningsrikedom för att lösa dem.
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Göteborg i februari 2020

Gunilla Åkesson

Elisabeth Nilsson

Berit Larsson

Bulle Davidsson

Inger Boman

Hanna Stenström

Ingrid Ödquist
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