VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015
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 arbetar med följande mål:






Att uttrycka kristen tro utifrån kvinnors erfarenheter
Att främja kvinnors utveckling av identitet och självkänsla
Att stödja och stimulera kvinnors insatser i kyrka och samhälle
Att verka för att kvinnor utgör hälften i alla beslutande organ och i ledande befattningar
Att i solidaritet med utsatta kvinnor i Sverige och hela världen stödja kampen för makt och
upprättelse
 Att 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
Verksamheten på riksnivå
Denna drivs oftast i form av projekt med en styrelseledamot som kontaktperson till projektet, ibland
som projektledare.
Verksamheten koncentreras innehållsligt till två huvudlinjer:
1. Göra teologi och uttrycka kristen tro utifrån kvinnors erfarenheter. (Sykars brunn)
Här relaterar verksamheten främst till den första och sista punkten i föreningens målsättning
2. Verka i solidaritet med utsatta kvinnor, nationellt och internationellt.(Kvinnor korsar gränser)
Här relaterar verksamheten främst till den andra, tredje, fjärde och femte punkten i föreningens
målsättning.

Projekt 2015
Kvinnors Gudsprat
Hanna Stenström har tidigare gjort en projektplan för arbetet med feministisk teologi. Det är ett
omfattande projekt. Vi har för närvarande inga ekonomiska möjligheter att genomföra projektet och
dessutom har vi inte tillräckligt stöd från våra medlemmar för att genomföra ett stort projekt av detta
slag just nu. Därför har styrelsen beslutat att låta det vila tills vidare.

Årsmöte och Våreld
Årsmötet hölls den 30 maj på Södra Vätterbygdens Folkhögskola i Jönköping i närvaro av ett sjuttiotal
medlemmar, av vilka 25 var röstberättigade ombud för stiftsgrupperna. Katarina Evenseth var
mötesordförande och Birgitta Thaning mötessekreterare. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2014.
Budget för 2015 och verksamhetsplan för 2015-2016 godkändes. Synpunkter och kommentarer till den
framlagda verksamhetsplanen framfördes av deltagarna men inga yrkanden på ändringar eller tillägg
gjordes.
Inga motioner hade inkommit.
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Årsmötet beslutade att medlemsavgiften ska vara oförändrad, 100 kr per år, att fördelas lika mellan
Kvinnor i Svenska kyrkan och respektive stiftsgrupp samt att nästa årsmöte och Våreld kommer att
hållas i Göteborgs stift.
Hilda Lind avgick som ordförande och avtackades av den nyvalda ordföranden Gunilla Åkesson.
Årsmötet tackade Hilda med en lång och varm applåd för det engagerade och goda arbete hon gjort för
Kvinnor i Svenska kyrkan. En gåva överlämnades.
Inger Boman, Luleå Stift, valdes in som ny medlem i styrelsen.
Våreld, föreningens medlemskonferens, hölls i samband med årsmötet. Tema för konferensen var
”Kvinnor - fred - jord” och programmet hade gjorts av en arbetsgrupp i Växjö stifts nätverk.
Föreläsningar och samtal rörde sig kring freden inom oss och ute i världen. Margareta Melin, författare
och retreatledare talade om freden inom oss som en förutsättning för fred utanför. Marika Griehsel,
journalist och dokumentärfilmare visade en film från ett flyktingläger i Kenya och berättade om möten
med starka kvinnor.
I lördagens kvällsprogram fick vi lyssna till Ann Roach som framförde sånger tonsatta av Robert
Schuman. Valentina Viktorovitch ackompanjerade på piano.
På söndagens morgon vandrade vi vår morgonbön med Cristina Virdung, miljöengagerad präst i
Jönköping. Mötet avslutades med en temamässa i Sofiakyrkan.

Höstglöd (Ordförandekonferens)
Höstglöd är föreningens årliga ordförandekonferens/arbetskonferens tillsammans med styrelsen. 2015
års Höstglöd hölls den 16 oktober i Stockholm på Citykonditoriet i anslutning till Framtidskonferensen.
Representanter för alla stiftsgrupper/nätverk var närvarande och delade med sig av aktiviteter och
tankar. Det var både imponerande och inspirerande att höra om allt som sker runt om i stiften. Vi
pratade också om medlemssituationen och vår struktur. Vikten av att förankra vårt arbete i de lokala
församlingarna. Berit Larsson rapporterade från Sveriges Kvinnolobbys ordförandemöte där man bl.a.
antog ett uttalande om kvinnliga flyktingars situation. Riksstyrelsens Au rapporterade från ett besök på
Svenska kyrkans arkiv i Uppsala.
Kvällen avslutades med ett intressant föredrag om Margit Sahlin som hölls av Elisabeth Nordlander.

Framtidskonferensen
2015 var det tjugo år sedan Kvinnor i Svenska kyrkan lämnade rådsstrukturen och gick över till att vara
en medlemsorganisation för enskilda kvinnor. I både samhälle och kyrka har mycket förändrats under
dessa tjugo år så det fanns all anledning att ta reda på hur verksamheten för en förening som vår ska
formas för att bäst svara mot behov och utmaningar de kommande åren.
Förberedelser för denna konferens har gjorts under våren och början av hösten 2015 genom:
1. Rådslag i stiftsgrupperna/nätverken.
Varje stiftsgrupp fick ta ställning till fyra hypotetiska framtidsscenarier och även besvara frågan ”behövs
Kvinnor i Svenska kyrkan?” samt motivera svaret.
2. Enkät till alla medlemmar.
En enkät skickades ut -via mail eller med brev- till samtliga medlemmar med frågor kring vår
organisation, utvärdering av Kvinnoglöd och hemsidan m.m.
3. Intervjuer med några av våra samverkansparter
Bulle Davidsson gjorde intervjuer med representanter för några av våra samverkansparter t.ex. SEK,
Forum för prästvigda kvinnor, World Council of Churches m.fl.. De fick besvara frågor som t.ex.
”behöver vi en kvinnoförening”, ”Vilken är vår viktigaste uppgift?”
4. Analys av svar från rådslag, enkät och intervjuer
Jonas Bromander gjorde en analys av enkätsvaren, Gunilla Åkesson gjorde en sammanfattning av svaren
från rådslagen och Bulle Davidsson en redovisning av svaren från samverkansparter.
Ett 80-tal medlemmar samlades till själva framtidskonferensen den 17 oktober i Citykonditoriets lokaler i
Stockholm. Kajsa Wejryd gav en tillbakablick och Gertrud Åström utmanade och peppade oss. Efter en
snabb genomgång av enkät, rådslag och intervjuer blev det sedan samtal i smågrupper och varje grupp
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fick formulera sina slutsatser på blädderblocksblad. Efter lunch var det panelsamtal med Amanda
Carlshamre, Cristina Grenholm, Gertrud Åström och Kajsa Wejryd. En fin gudstjänst med predikan av
Hanna Stenström avslutade dagen. Utifrån det som sagts och dokumenterats ska vi nu forma framtiden.
Några slutsatser som vi kan arbeta vidare med:
• Vi behövs
• Organisationen ska vara densamma som tidigare
• Det behövs en tätare kommunikation mellan riks- och stiftsnivå, en kommunikation i båda
riktningar

Resan till Palestina/Israel
Kvinnor i Svenska kyrkan inbjöd till en resa till Palestina/Israel under hösten 2015. Syftet med resan var
att dels besöka platser som har anknytning till kvinnor i Bibeln och dels möta kvinnor i dagens
Palestina/Israel. 16 kvinnor från olika delar av landet deltog. Reseledare var Ingrid Ödquist. Det blev en
lyckad resa med många starka möten och givande samtal med kvinnor som delade med sig av sina
livserfarenheter.

Information och marknadsföring
Kvinnor i Svenska kyrkans medlemstidning Kvinnoglöd har utkommit med fyra nummer under 2015.
Elisabeth Enger är redaktör. Tidningen har distribuerats digitalt till medlemmar med e-postadresser och
per post till de medlemmar, som saknar e-postadress. Alla utgåvor har även publicerats på webbplatsen.

Webbplatsen www.kvinnorisvenskakyrkan.se uppdaterades kontinuerligt. Webbmaster har under året
varit Ann-Britt Magnusson, som fortlöpande uppdaterat webbplatsen med material från styrelsen och
stiftsgrupperna.

Webbsidesrådet
Under året har ett webbsidesråd bildats för att vara referensgrupp/stödgrupp till webbmaster. Gruppen
består av Karin Hedner och Gudrun Norrfjärd. Uppdraget är att göra hemsidan intressant och
lättillgänglig och att komma med förslag som presenteras för styrelsen.

Ny informationsfolder i A5 format
Det behövs ett komplement till den s.k. dragspelsfoldern. Arbetet med en ny folder har pågått under
året. Bulle Davidsson ansvarar för detta och har tagit fram ett förslag till text och även ett bildmaterial.
Foldern beräknas bli färdig i början av 2016.

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

Medlemmar
Vår slutliga medlemssiffra för 2015 blev 684 medlemmar. Vi förlorar ca 60 medlemmar trots att vi har
fått ca 60 nya medlemmar under året. Sammanlagt blev det ändå en minskning med 120 medlemmar
jämfört med 2014.

Organisation
Styrelse och arbetsutskott
Styrelsen ska enlig stadgarna bestå av sju ledamöter, som väljs vid årsmötet. Styrelsen har under 2015
sammanträtt sju gånger enligt följande:
17 jan, 28 mars, 29 maj, 30 maj (konstituerande möte), 28 aug, 16 okt samt 13 nov.
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Styrelsen har fram till årsmötet 2015 haft följande sammansättning:
Hilda Lind, ordförande, Lunds stift
Gunilla Åkesson, vice ordförande, Lunds stift
Elisabeth Nilsson, kassör, Karlstads stift
Ingrid Ödquist, sekreterare, Göteborgs stift
Bulle Davidsson, Linköpings stift
Berit Larsson, Härnösands stift
Gudrun Norrfjärd, Göteborgs stift
Efter årsmötet 2015 har styrelsen 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
Gudrun Norrfjärd, Göteborgs stift
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
I flertalet stift bildar KviSks medlemmar en egen förening, stiftsgrupp, med egen styrelse.
Stiftsgrupperna ansvarar för verksamheten i respektive stift. 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.
Omfattningen av verksamheten och graden av samverkan med respektive stift har varierat mycket
liksom storleksordningen av stiftens ekonomiska stöd. Stiftsgrupperna har skrivit egna
verksamhetsberättelser. En sammanfattning av dessa presenteras på årsmötet
Ordförande i stiftsgrupperna har under 2015 varit:
Gunilla Löfgren, Uppsala stift
Gunilla Åkesson, Lunds stift
Katarina Evenseth, Göteborgs stift,
Elisabeth Håstrand Lönnermark, Skara stift
Catharina Larsson, Härnösands stift
Ingegerd Hellberg, Västerås stift
Birgitta Thaning, Stockholms stift
Kontaktperson i stiftsnätverken har under 2015 varit:
Elisabeth Enger, Karlstads stift
Kerstin Bergman, Linköpings stift
Anna-Stina Wikström, Luleå stift
Eva Dahrén (fr.o.m. november Irene Blom),Strängnäs stift,
Karin Ågren, Växjö stift
Visby stift, vakant
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Revisorer har under 2015 varit:
Auktoriserad revisor:
Elin Kock
Valda revisorer:
Ordinarie: Ann-Marie Freij och Lisbeth Malmström, Lunds stift
Ersättare: Ulla Bengtsson, Lunds stift
Valberedningen har under 2015 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.
 Sveriges Kvinnolobby genom medlemskap.
 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor: Myndigheten är vår största finansiär.
Vi har hållit löpande kontakter med MUCF:s handläggare.

Föreningen har även haft ett gott samarbete med Kyrkokansliet, Svenska kyrkan på nationell nivå, bl.a.
med Inga-Lena Arvidsson och på kyrkokansliets arkiv med Åsa Pettersson.

Ekonomin
Ekonomi 2015 (belopp inom parantes är föregående år)
Resultat och ställning
Verksamheten har 2015 gett ett underskott på -37 tkr (-50 tkr). Efter finansiella intäkter och kostnader är
årets resultat -24 tkr (-34 tkr).
Medlemsantalet var under året 684 (744). Medlemsavgiften var 100 kr. Huvudsakliga intäkt är det
organisationsbidrag föreningen erhåller efter ansökan hos MUCF, Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällsfrågor. Under 2015 erhöll förening 333 tkr (348 tkr). Bidraget baseras till stor del på
medlemsantalet. Föreningen har även erhållit bidrag från Svenska kyrkan på 31 tkr(65 tkr) för projektet
Framtidskonferensen.
Kostnaderna för årsmötet har varit -89 tkr (-98 tkr) samt för höstmötet -69 tkr (-46 tkr).
Årets underskott minskar det egna kapitalet för 2015 med -24 tkr (-34 tkr) till 1 794 tkr (1 818tkr).
Kapitalförvaltning
Kvinnor i Svenska kyrkan har placerat 200 tkr hos SEB i en, av svenska kyrkan kontrollerade etiska
fonder, Ethos Aktiefond. Marknadsvärdet var 2015-12-31 256 tkr (249 tkr). Föreningen har även
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investerat 124 tkr (124 tkr) hos Oiko Credit. Hos Swedbank finns banktillgodohavanden vid årets slut på
1 561 tkr (1 459 tkr). Utdelning och räntor på dessa placeringar har varit 13 tkr (16 tkr).
Ekonomisk utveckling
En förutsättning för verksamheten är att vi även fortsättningsvis erhåller bidrag från MUCF för vår
grundläggande uppgift 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 2016 har föreningen beviljats ett bidrag om 333 tkr. Att
ha ett målkapital som inte understiger 1 000 tkr är en förutsättning för en trygg ekonomi i föreningen.
För ytterligare information, resultat och ställning hänvisas till separat avgivet årsbokslut.

Avslutning
Året 2015 har inneburit sedvanlig verksamhet men också präglats mycket av Framtidskonferensen och
förberedelser inför den i form av enkät, rådslag och intervjuer. Vad är uppgiften för vår förening?
Behövs en kristen kvinnoförening? Vad är det speciella uppdraget som inte andra har? Vi har genomlyst
vår organisation för att hitta rätt form och innehåll. Det har blivit tydligt att vi behövs och engagemanget
har varit stort i alla stiftsgrupper och nätverk och även hos de enskilda medlemmarna. Nu hoppas
styrelsen att stiftsgrupper och enskilda medlemmar aktivt och med glädje ska delta i det förnyelsearbete
Kvinnor i Svenska kyrkan har framför sig. Detta är ett arbete som behöver mångas delaktighet. Vi måste
göra det tillsammans. Det är med tillförsikt och hopp vi går in i ett nytt verksamhetsår.
Göteborg i mars 2016

Gunilla Åkesson, ordförande

Elisabeth Nilsson

Berit Larsson

Gudrun Norrfjärd

Inger Boman

Bulle Davidsson

Ingrid Ödquist
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