VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016
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:
1.
2.
3.
4.
5.

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
6. 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 2016
Verksamheten på riksnivå
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.

Årsmöte och Våreld
Årsmötet hölls den 16 april på Åh stiftsgård i Ljungskile, Göteborgs stift, i närvaro av ett 20-tal
ombud från de olika stiftsgrupperna. Katarina Evenseth var mötesordförande och Inger Boman
mötessekreterare. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2015. Budget för 2016 och verksamhetsplan för 2016-2017 godkändes. Årsmötet beslutade att medlemsavgiften ska vara oförändrad,
100 kr per år, att fördelas lika mellan Kvinnor i Svenska kyrkan och respektive stiftsgrupp.
Ombuden röstade fram ett gemensamt tema för 2017: ”Hållbar utveckling i Jesu efterföljd”.
Två motioner hade kommit från Uppsala stiftsgrupp:
GGJ –Genus-Gender-Jämställdhet. En projektgrupp bildas med Gunilla Löfgren som
sammankallande.
Utvecklande samtal på Höstglöd. Ett förslag till modell efterlystes. Vad gäller översyn av stadgarna så
görs detta kontinuerligt.
AnnSofi Karlsson, Karlstads stift, valdes in som ny medlem i styrelsen.
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Karin Hedner föreslog en modell för utvecklande av demokratin i KviSk. Förslaget lämnades till
styrelsen för behandling.
Hälsningar från årsmötet skickades till förra ordföranden Hilda Lind samt förra kassören Birgitta
Nyrinder.
Nästa årsmöte och Våreld kommer att hållas i Uppsala stift.
Våreld, föreningens medlemskonferens, hölls den 15-17 april på Åh Stiftsgård i samband med
årsmötet och samlade ett 50-tal deltagare.
Tema för konferensen var ”Klimat och framtid”
Föredragshållare var Lotta Haettner Sandberg som talade på temat ”Vad händer i mitt inre
klimat när jag möter vårt yttre klimat?”, Carina Larusson på temat ”Socionomiskt perspektiv på
den globala uppvärmningen” samt Christina Bernérus som kort pratade om ”Klimatmötet i Paris
och dess konsekvenser”. Hon ledde också en pilgrimsvandring utifrån Frälsarkransen och den
gröna pärlan. Lördagskvällen avslutades med afrikansk sång och dans tillsammans med Mama
Gumbo.
Söndagen inleddes med summering av helgens samtal och aktiviteter och därefter var det
högmässa i Åh kyrka.

Höstglöd (Ordförandekonferens)
Höstglöd är föreningens årliga ordförandekonferens/arbetskonferens tillsammans med styrelsen.
2016 års Höstglöd hölls den 30 september-1 oktober i Horn i Linköpings stift. Horn är en
livaktig församling i södra Östergötland.
Fredagens program innehöll överläggningar med styrelsen och representanter för stiftsgrupper
/nätverk samt en föreställning om två färgstarka kvinnor från trakten – Predikare-Lena och Tekla
Hjort. Medverkande var Josefine Rafeldt och Erik Zentio.
På lördagen var det en guidad tur i Kisa-Mors lustgård och samtal i församlingshemmet. Samtalen
skedde i mindre grupper och handlade om förslag på olika aktiviteter kring nästa års tema:
Hållbar utveckling i Jesu efterföljd.

Resa till Palestina/Israel
Den 10-17 november åkte 18 kvinnor på en resa till Palestina och Israel ledda av Inga-Lill Rubenson.
Kom och se var temat för resan. Alla kom och såg och blev berörda. Gruppen fick möta många
kvinnor som berättade om sina liv. De hoppas kunna förmedla vidare vad de sett och hört.

CD-skivan Din ljusa skugga
Karlstads stift har givit ut en CD-skiva med titeln ”Din ljusa skugga –en mässa i Heliga dansers
tradition”. De inbjöd även till en workshop 10-12 juni i samband med Ransäterstämman. Varje
stiftsgrupp fick en skiva på Våreld.

Nordisk ekumenisk kvinnokonferens på Island
10-13 augusti samlades kvinnor från hela Norden till några dagars samvarokring Visdom, Växt,
Vandring i Hólar, där Islands äldsta biskopssäte ligger. Från Kvinnor i Svenska kyrkan deltog
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Elisabeth Nilsson och Gunilla Bäckström. De fick bl.a. lyssna till föredrag om Makt och vanmakt i
kvinnors liv, delta i workshop om Kvinnors visdom. De fick även höra hur man på Island inom ramen
för kyrkan ger konkret stöd till våldsutsatta kvinnor.

Remiss på kyrkohandboksförslaget
Kvinnor i Svenska kyrkan var inbjudna att svara på remissen. Karin Hedner har utarbetat ett förslag
till svar. Enligt Karin hade det nya kyrkohandboksförslaget en annorlunda utformning med fastslagna
formuleringar och ger inte så mycket utrymme till egna kommentarer. Det var också svårt att besvara
frågor om musiken.

Jämställdhetsprojekt
Utifrån den motion som Uppsala stiftsgrupp (Gunilla Löfgren och Kajsa Wahlström) lagt fram
på årsmötet beslutades att en projektgrupp för jämställdhetsfrågor ska bildas. Gunilla Löfgren
fick i uppdrag att ge förslag till en långsiktig modell. Det är ett kunskapsprojekt. Målgrupp är
kvinnliga förtroendevalda i Svenska kyrkan. Karlstads stifts nätverk har tackat ja till att vara
”pilotstift”. AnnSofi Karlsson håller kontakt med Gunilla Löfgren om utveckling av projektet.

Inbjudan till Lutherfirande i Tyskland 2017
Kvinnor i Svenska kyrkan fick under hösten en inbjudan från de evangeliska kvinnorna i Tyskland att
delta i firandet av Kvinnornas Lutherjubileum 9-14 augusti 2017. 12 aug blir det en Frauenfesttag i
Wittenberg för evangeliska kvinnor från hela världen.

Planering av Världens fest 2017
Den 2-4 juni 2017 arrangeras Världens fest i Västerås. I oktober 2016 var styrelsens arbetsutskott i
samarbete med lokala KviSk-medlemmar samlade för att planera vår närvaro där. Vi kommer att ha
ansvar för en morgonbön och ännu en gång inbjuda till Sykars brunn. Dessutom kommer vi att ha två
kvinnobordssamtal efter de tyska evangeliska kvinnornas modell, s.k. Frauenmahl.

Information och marknadsföring
Kvinnoglöd, Kvinnor i Svenska kyrkans medlemstidning, har utkommit med fyra nummer
under 2016. 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. Den har fått en ny
layout under året. En nyhet är också texter som lyfter fram kvinnor i Bibeln eller en
”förebildskvinna” Stiftsgrupperna/nätverken turas om att skriva. Webbmaster har under året
varit Ann-Britt Magnusson.

Webbsidesrådet
Under året har Karin Hedner varit Webbsidesråd. Rådets uppgift är att i samarbete med
webmaster göra hemsidan intressant och lättillgänglig och att komma med förslag som
presenteras för styrelsen.
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Ny informationsfolder i A5 format och vykort
Bulle Davidsson har tagit fram en ny folder och även vykort, ett med text på baksidan och ett
utan text. Dessa har delats ut till stiftsgrupper/nätverk.

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

Medlemmar
Föreningen hade vid årsskiftet 669 medlemmar. Siffran har minskat med 15 jämfört med
föregående år.

Organisation
Styrelse och arbetsutskott
Styrelsen ska enlig stadgarna bestå av sju ledamöter, som väljs vid årsmötet. Styrelsen har under
2016 sammanträtt sju gånger enligt följande:
16 januari, 4 mars, 15 april, 16 april (konstituerande möte), 20 maj, 30 september samt 26
november.
Styrelsen har fram till årsmötet 2016 haft följande sammansättning:
Gunilla Åkesson, 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 2016 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
AnnSofi Karlsson, Karlstads 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.
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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 2016 varit:
Gunilla Löfgren, Uppsala stift
Gunilla Åkesson, Lunds stift
Katarina Evenseth, Göteborgs stift,
Elisabeth Håstrand Lönnermark, Skara stift
Berit Larsson, Härnösands stift
Ingegerd Hellberg, Västerås stift
Birgitta Thaning, Stockholms stift
Kontaktperson i stiftsnätverken har under 2016 varit:
Elisabeth Enger, Karlstads stift
Kerstin Bergman, Linköpings stift
Berit Horn, Linköpings stift
Gunilla Bäckström, Luleå stift
Irene Blom, Strängnäs stift,
Karin Ågren, Växjö stift
Visby stift, vakant
Revisorer har under 2016 varit:
Auktoriserad revisor:
Elin Kock
Valda revisorer:
Ordinarie: Ann-Marie Freij och Lisbeth Malmström, Lunds stift
Ersättare: Ulla Bengtsson, Lunds stift
Valberedningen har under 2016 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.
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Ekonomin
Ekonomi 2016 (belopp inom parantes är föregående år)
Resultat och ställning
Verksamheten har 2016 gett ett överskott på 15 tkr (-37 tkr). Efter finansiella intäkter och
kostnader är årets resultat 30 tkr (-24 tkr).
Medlemsantalet var under året 669 (684). Medlemsavgiften var 100 kr. Huvudsakliga intäkt är det
organisationsbidrag föreningen erhåller efter ansökan hos MUCF, Myndigheten för ungdomsoch civilsamhällsfrågor. Under 2016 erhöll förening 333 tkr (333 tkr). Bidraget baseras till stor del
på medlemsantalet. Föreningen har även erhållit bidrag från Svenska kyrkan på 16 tkr(31 tkr) för
tryck av ny folder.
Kostnaderna för årsmötet har varit -81 tkr (-89 tkr) samt för höstmötet -26 tkr (-69 tkr).
Årets överskott ökar det egna kapitalet för 2016 med 30 tkr (-24 tkr) till 1 824 tkr (1 794tkr).
Kapitalförvaltning
Kvinnor i Svenska kyrkan har placerat 200 tkr hos SEB i en, av svenska kyrkan kontrollerade
etiska fonder, Ethos Aktiefond. Marknadsvärdet var 2016-12-31 266 tkr (256 tkr). Föreningen
har även investerat 124 tkr hos Oiko Credit. Hos Swedbank finns banktillgodohavanden vid årets
slut på 1 582 tkr (1 561 tkr). Utdelning och räntor på dessa placeringar har varit 15 tkr (13 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 2017 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.
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Avslutning
Under år 2016 har vi arbetat mycket med det som är gemensamt för vår organisation. Vid Våreld
på Åh stiftsgård valde vi för första gången ett gemensamt tema för nästa år 2017: Hållbar
utveckling i Jesu fotspår. Vi har anskaffat ett Swishnummer som gör det enkelt att betala
medlemsavgiften och vi har framställt nya foldrar och vykort. Vi har gjort ännu en gemensam
resa till Israel och Palestina. Vi har försökt förnya websidan och skapa större delaktighet. Det kan
bli bättre. Annars har året mycket präglats av planering av bl.a. närvaro vid Världens fest i juni
2017 och resa till Tyskland i augusti 2017. Glädjande nog har vi inte förlorat så många
medlemmar som tidigare år. Förhoppningsvis har medlemssituationen nu stabiliserats. Vi ser
fram emot ett nytt år präglat av arbete för jämställdhet och fred, kvinnligt perspektiv på
reformationen, möjligheten att genom dans dela tro och liv och att på olika sätt påverka det
kommande kyrkovalet.

Göteborg i mars 2017

Gunilla Åkesson, ordförande

Elisabeth Nilsson

Berit Larsson

Inger Boman

Bulle Davidsson

Ingrid Ödquist

AnnSofi Karlsson
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