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Verksamhetsplan för Kvinnor i Svenska kyrkan 2022-2023
Mål (enligt föreningens stadgar)
Kvinnor i Svenska kyrkan ser som sitt uppdrag att
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
i kritisk solidaritet med vår kyrkas tradition forma ett teologiskt och ekologiskt tänkande i
medvetenhet om hur allt i skapelsen hör samman i en ömtålig balans (tänka och formulera
teologi och ekologi)

Verksamhet
Lokal verksamhet
I Kvinnor i Svenska kyrkan sker det mesta av verksamheten på regional nivå. 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.
Stiftsgrupperna/nätverken planerar och genomför självständigt den verksamhet de önskar och anser
relevant i stiftet för att svara mot föreningens övergripande målsättning. Grupperna informerar om sin
verksamhet på föreningens hemsida och genom utskick till respektive stiftsgrupps/nätverks medlemmar.

Föreningsgemensam verksamhet
Nationellt fokus
Enligt beslut på årsmötet 2021 kommer ”Skapa delaktighet” att vara gemensamt fokus även för
2022. ” Fokus för 2023 beslutas på årsmötet 2022.
Våreld och årsmöte
Våreld är föreningens årliga medlemskonferens. Alla medlemmar är inbjudna och konferensen hålls på
olika ställen i landet varje år. I anslutning till Våreld hålls föreningens årsmöte.
Våreld 2022 genomförs i samverkan med stiftsgruppen i Linköpings stift den 6-8 maj på Vårdnäs
stiftsgård. Årsmötet hålls den 7 maj.
Våreld 2023 planeras i Luleå stift, i samarbete med stiftsgruppen där.
Höstglöd
Höstglöd är föreningens årliga ordförandekonferens/arbetskonferens tillsammans med styrelsen.
Höstglöd 2022 kommer att hållas i Södertälje 1 - 2 oktober, i samarbete med stiftsgruppen i Strängnäs
stift.
Stockholms stiftsgrupp har tillfrågats om att stå värd för Höstglöd 2023.
Jämställdhetsarbete
Kvinnor i Svenska kyrkan samverkar med Kyrkokansliets konsulent för genusarbete och följer genom
denna person Svenska kyrkans jämställdhetsarbete och deltar i relevanta kurser och konferenser.

Arbetsgrupp och nätverk

Berit Horned, Gunilla Löfgren, Bulle Davidsson, Agneta Eriksson samt Gunilla Bäckström har utgjort
en arbetsgrupp för projektet Jämställdhet och hållbart ledarskap. Under 2021 kom fokus att ligga på
ideellas arbete och situation i Svenska kyrkan. Projektet utvärderas våren 2022 och redovisas vid
årsmötet 7 maj.
Opinionsbildande verksamhet
Genom att samverka med andra kvinnoorganisationer kring specifika frågor fortsätter vi att delta i det
offentliga samtalet och bejaka uttalanden i frågor som gäller kvinnors rättigheter. Detta sker främst
genom vårt medlemskap i Sveriges Kvinnolobby. Hanna Stenström är ordinarie ledamot i
Kvinnolobbyns styrelse.
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.

Act Svenska kyrkan

Kvinnor i Svenska kyrkan stöder och sprider kunskap om Act Svenska kyrkan. Under 2022-2023
kommer föreningen att fortsätta uppmana stiftsgrupper och enskilda medlemmar att stödja projekt för
och med kvinnor i Indien, i Kolkata, Cuttack och Bhubaneshwar. Målet är att kvinnorna ska kunna ge
stöd till varandra och på längre sikt förändra sina liv. Kvinnorna organiserar sig därför i
självhjälpsgrupper, i föreningar mot våld och i olika fackföreningar. Tillsammans vågar de kräva sina
rättigheter gentemot arbetsgivare, lokala myndigheter och polis.

Resor och möten

I augusti 2022 planeras den resa till Iona i Skottland, som tidigare blivit uppskjuten på grund av
covidpandemin. Resan är ett samarbete mellan Strängnäs och Göteborgs stiftsgrupper. En förberedande
samling kommer att hållas i Vadstena den 5 - 6 juni.
Övrigt

”In the Shadow of a thousand Years” är ett konstprojekt av konstnären Christine Clifstock och

tonsättaren/musikern Helena Bromander i Uppsala. Projektet är en utställning om tio kvinnor, en från
varje århundrade 1000 - 1900, och vernissagen ägde rum hösten 2021 i Uppsala domkyrka. Utställningen
är tänkt att vandra runt i landet. KviSk försöker som samarbetspartners bidra till att finna nya platser för
utställningen. Stiftsgrupperna kommer i anslutning till utställningen att kunna ordna program då den
vandrar runt till olika kyrkor och andra lokaler.

Världsböndagen. Vi vill inspirera stiftsgrupper/nätverk att uppmärksamma den dagen

genom att ta kontakt med olika församlingar och även lokala SEK-grupper för att ordna gemensamma
gudstjänster och samlingar.

Deltagande i kurser och konferenser. Vi får fortlöpande information om kurser och konferenser och
tar ställning till vilka som kan ge värdefulla kunskaper och kontakter i vårt arbete, till exempel Forum
Jämställdhet och MR-dagarna. Denna information sprids till våra medlemmar dels genom brevet till
stiftsgrupperna, dels på hemsidan och Facebook.

Information och kommunikation
Hemsidan
Webbplatsen www.kvinnorisvenskakyrkan.se Webbmaster Ann-Britt Magnusson kommer att
genomföra en uppdatering av den i samarbete med styrelsen. Uppdaterad information lämnas av
stiftgrupper/nätverk. Dessa skickas till webmaster annmag@telia.com eller till websidesrådet
karin.hedner@gmail.com

Kvinnor i Svenska kyrkan har även en sida på Facebook. Sprid gärna information om denna!
https://www.facebook.com/groups/58762693712
Kvinnoglöd
Kvinnor i Svenska kyrkans medlemstidning Kvinnoglöd skall liksom tidigare utkomma med fyra
nummer under 2022. Samtliga nummer kommer att tryckas i pappersform och skickas med post till
alla medlemmar. Den läggs även ut på hemsidan.
Under 2022 kommer Kvinnoglöd förutom att betona föreningens fokus ”Skapa delaktighet” också
ha ett undertema.
Infomaterial
Följande informationsmaterial kommer att finnas under 2021- 2022: En folder i A5-format. En
mindre folder, den så kallade dragspelsfoldern. Ett vykort med föreningens logotyp. En
anteckningsbok med KviSk:s logga som klistermärke på framsidan.
Styrelsens informationsbrev kommer att skickas till stiftsgruppernas/nätverkens kontaktpersoner
efter styrelsens sammanträden, cirka varannan månad.
Styrelsen utser inom sig en kontaktperson för varje stiftsgrupp/nätverk. Kontaktpersonerna
försöker hålla kontinuerlig kontakt med sina tilldelade stiftsgrupper/nätverk.

Styrelse
Föreningen är demokratiskt uppbyggd med ett årsmöte som väljer en styrelse, vars ledamöter
tillsammans svarar för föreningens administration och ledning. Styrelsen består av sju ledamöter och
sammanträder minst 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.

Administration
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 samarbete med godkänd extern
revisor och medlemsvalda revisorer. (kassören)
Ansökningar om ekonomiskt bidrag hos Jämställdhetsmyndigheten och andra organisationer och
institutioner samt rapportering. (kassören)
Medlemsregistrering, medlemslistor, statistik. (kassören)
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:
Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd
Sveriges Kvinnolobby
Jämställdhetsmyndigheten
Sensus studieförbund
Kyrkornas världsråd, Women in Church and Society
Act Svenska kyrkan

