Förslag till verksamhetsplan för Kvinnor i Svenska Kyrkan 2017-18
Mål
Kvinnor i Svenska kyrkan har som målsättning att arbeta med
• 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
• Att vid varje årsmöte välja ett nytt gemensamt fokus för kommande år
Metoder
Kvinnor i Svenska kyrkan vill vara
• Ett samtalsforum där frågor som rör kyrka och samhälle tas upp ur kvinnors perspektiv genom
kvinnofrukostar och samtal
• Ett nätverk för kontakter mellan kvinnor i Svenska kyrkan
• En lobbyorganisation för jämställdhet i kyrkans beslutande organ, arbetsgrupper och
delegationsresor
• En rörelse inom Svenska kyrkan och samarbetspartner med andra kvinnoorganisationer i Sverige
och globalt.
• En inspiratör till resor för möten med kvinnor
Verksamhet
Lokal verksamhet
I Kvinnor i Svenska kyrkan sker det mesta av verksamheten på regional nivå. Stiftsgrupperna/nätverken
planerar och genomför självständigt den verksamhet respektive stiftsgrupp önskar och anser relevant i
stiftet för att svara mot föreningens övergripande målsättning. Stiftsgrupperna informerar om sin
verksamhet på föreningens hemsida och genom utskick till respektive stiftsmedlemmar. Stiftsgruppernas
verksamhet redovisas i årlig verksamhetsberättelse. Dessa brukar bifogas i sammanfattning i föreningens
verksamhetsberättelse.
Föreningsgemensam verksamhet
Föreningens gemensamma och övergripande verksamhet koncentreras innehållsligt till två huvudlinjer:
1. Uttrycka kristen tro utifrån kvinnors erfarenheter. Här relaterar verksamheten främst till den
första och den sista punkten i föreningens målsättning.
Denna verksamhet sammanfattas under rubriken Sykars brunn.
2. Verka i solidaritet med utsatta kvinnor, nationellt och internationellt. Här relaterar verksamheten
främst till den andra, tredje, fjärde och femte punkten i föreningens målsättning.
Denna verksamhet sammanfattas under rubriken Kvinnor korsar gränser.
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Gemensamt fokus: Från och med årsmötet 2016 väljs ett gemensamt fokus för hela organisationen. För
2017 valdes följande fokus Hållbar utveckling i Jesu efterföljd. På Höstglöd 2016 gjordes en lista med
förslag på aktiviteter kring detta fokus. Se bilaga

Sykars brunn
Samarbetet med Svenska kyrkans dansnätverk fortsätter, främst i olika lokala sammanhang. Den
CD skiva som givits ut av Karkstads stift kommer att översättas till tyska.
Kvinnor i Svenska kyrkan kommer att ansvara för några aktiviteter under lördagen vid Världens
fest i Västerås 2-4 juni 2017. Morgonbön, Sykars brunn, Bordssamtal med mat (lunch och
middag) s.k. Frauenmahl.
Vi vill inspirera stiftsgrupper /nätverk att uppmärksamma Världsböndagen genom att ta kontakt
med olika församlingar och även lokala SEK-grupper för att ordna gemensamma gudstjänster
och samlingar.
Jämställdhetsprojekt. Projektet går under namnet ” genus – gender - jämställdhet”. Målgrupp är
kvinnliga förtroendevalda i Svenska kyrkan. Det är ett kunskapsprojekt som skall genomföras i
fyra steg: 1. Kartlägga 2. Medvetandegöra 3. Verbalt möta det som sägs 4. Stötta varandra.
Projektet är ännu på planeringsstadiet. Karlstads stift har tackat ja till att vara ”pilotstift”.

Kvinnor korsar gränser
Lära av varandra – samarbete med kvinnor i Europa. Inför det stora Luther- och reformationsjubileet
2017 i Wittenberg i Tyskland planeras en resa i augusti 2017
En resa till Iona planeras våren 2018 i samarbete med Göteborgs stift.
Kvinnor i Svenska kyrkan vill uppmuntra till engagemang när det gäller lokalt integrationsarbete i
stiften.
Styrelsen kommer att lägga fram ett förslag till årsmötet att välja ett av Svenska kyrkans
internationella projekt för att under ett år stödja och sprida kunskap om detta. Vi föreslår projekt P
245, ”Förhindra våld mot kvinnor i Indien”. Mer information finns på:
www.svenskakyrkan.se/P245
Våreld
Våreld är föreningens årliga medlemskonferens i anslutning till årsmötet.
Våreld 2017 genomförs den 5-7 maj i Uppsala i samverkan med stiftsgruppen i Uppsala stift. Temat är
Tid – Otid – Framtid.
Våreld 2018 planeras i samverkan med stiftsgruppen i Lunds stift. Datum: 20-21 april
Höstglöd
Höstglöd är föreningens årliga ordförandekonferens/arbetskonferens tillsammans med styrelsen.
Höstglöd 2017 äger rum i Rättvik den 13-14 oktober i samverkan med Västerås stift.
Höstglöd 2018. Luleå stiftsgrupp tillfrågas. Datum: 29-30 september.
Information och kommunikation
Webbplatsen www.kvinnorisvenskakyrkan.se uppdateras kontinuerligt. Vi efterlyser mer
information från stiftgrupper/nätverk
Kvinnor i Svenska kyrkans medlemstidning Kvinnoglöd skall utkomma med fyra nummer per
kalenderår
Följande informationsmaterial finns och kan beställas Bulle Davidsson: En ny folder i A5format. samt vykort med eller utan text på baksidan.
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Från sekreteraren kan följande beställas:: En mindre folder, den s.k. dragspelsfoldern samt
senaste numret av Kvinnoglöd.
Styrelsens informationsbrev kommer att skickas till stiftsgruppernas kontaktpersoner efter varje
styrelsesammanträde
Styrelsen utser inom sig kontaktpersoner till stiftsgrupperna/-nätverken.
Föreningen
Föreningen är demokratiskt uppbyggd med ett årsmöte som väljer styrelse, vars ledamöter tillsammans
svarar för föreningens administration och ledning. Styrelsen består av sju ledamöter och sammanträder
6-7 gånger/år. Ordförande, sekreterare och kassör bildar ett arbetsutskott. Styrelsen har till uppgift att
hålla samman stiftsgrupper/nätverk, marknadsföra föreningen, ge inspiration och verka för utveckling av
föreningen.
I varje stift utgör organisationens medlemmar en stiftsgrupp. I de flesta stift bildar stiftsgruppen en egen
förening. I några stift utgörs stiftsgruppen av ett nätverk med en eller flera kontaktpersoner.
Administration och ekonomi
Föreningens styrelse är en arbetande styrelse eftersom det sedan 2009 inte finns något kontor med
anställd konsulent. Följande uppgifter fördelas på styrelsens ledamöter:
Ekonomi: budget, fakturahantering, redovisning och bokslut samt amarbete med godkänd extern
revisor och medlemsvalda revisorer. (kassören)
Ansökningar om ekonomiskt bidrag hos Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
och andra organisationer och institutioner samt rapportering. (kassören)
Medlemsregistrering, medlemslistor, statistik. (ordförande)
Protokoll, arkiv, verksamhetsberättelse samt verksamhetsplan. (sekreteraren)
Kontakt- och utvecklingsarbete med samarbetsorganisationer nationellt och internationellt (enligt
schema för styrelsens arbets- och ansvarsfördelning)
Samarbetsorganisationer
Kvinnor i Svenska kyrkan är medlem i och/eller samarbetar med följande organisationer:
• Kvinnor för Mission
• Forum för prästvigda kvinnor
• Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd
• Nordisk Ekumenisk Kvinnokommitté
• Lutherska världsförbundet, Women in Church and Society (WICAS)
• Kyrkornas världsråd, Women in Church and Society
• Sensus studieförbund
• Sveriges Kvinnolobby
• Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
• Svenska kyrkans internationella arbete

Presenteras på årsmötet 6 maj 2017
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Bilaga till VP 2017-18

Tips inför 2017 på aktiviteter kring temat Hållbar utveckling i Jesu efterföljd
gjorda av deltagarna på Höstglöd i Horn
Miljödiplomering. KviSks södra del i Linköpings stift deltar i pastoratets satsning i flera steg.
Stiftsansvarig finns. Först: Hur ser det ut i vår församling? Kontakta ordf. i församlingsrådet!
Reformationens kvinnor – utställning i domen.
Jämställdhet. Teater: Emerentzia – gruppen från Kisa har 2 föreställningar: Predikare-Lena och
Tekla Hjort. Koppling till mänskliga relationer, över – underordning. Pris ca 4000:- .
Ev. koppling till Kisa - mor med samtal om missbruk, familjerelationer
Moder Jord. Tema: Modiga kvinnor. Ut med månglarna i templet. Kvinnorollen. Jämlikhet mellan
alla människor. Kontakt med kvinnor på lokalplanet. Dialog! Leva som du lär.
Jämställdhet. Stärka kvinnors och flickors identitet. Få med invandrarkvinnor i KviSk och mötas
i ömsesidigt utbyte av erfarenheter = integration. Temavandringar kring hållbar utveckling.
Bordssamtal – börja där människan är. Erbjuda mötesplatser. Brobygge – börja. Jesus var ute bland
människorna. Bygga på barnen = hållbar utveckling. Utmana genom att ge barnen värderingar
Kvinnofrukostarna: Fokusera på utsatta kvinnor med barn. Temadag: Inventering av
samhällsresurser för utsatta kvinnor och barn. Återanvända syföreningskonceptet – ändra, laga, sy
och sticka. Få med de nysvenska kvinnorna. Kvinnocafé med olika teman. Bibelsamtal – teologisk
reflektion. Promota för fairtrade och ekologisk konsumtion. Kontakt med Sensus med info om
temat. Heliga danser – hållbar utveckling. Utveckla fredsvandring på de olika platserna i stiftet.
Fortsätta utbilda förtroendevalda kvinnor! Delta i Världens fest! Att bilda en grupp och ta vara
på medlemmarnas resurser. Bygga relationer.
Våga låta bli att konsumera! Fira Världsböndagen – ger insikt i hur människor/kvinnor i andra
länder lever och under vilka villkor. Kollekten går bl.a. till stipendier till kvinnor för att utbilda sig.
Att alltid se och hälsa på tiggarna – se dem som en medmänniska. Hållbar utveckling – min
handling har betydelse. Lämna sinnliga avtryck, våga tro på att det lilla har betydelse. Samtalet om
vad gör jag i mitt vardagsliv. Oomkullrunkelig: Jag tror! Använda nattvardens betydelse. Att dela
resurser rättvist och hållbart.
Studiecirkel, fairtrade, fripratare, dansmässa, fredsvandring kvinnofrukostar, föredrag om
fairtrade
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