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Uppsala Kvinnliga Akademikerförening (UKAF) har under verksamhetsåret haft följande styrelse: 

 

Ordförande:   Stina Johansson (nyval) 

Vice ordförande: Anne-Marie Morhed (nyval) 

Sekreterare:   Marianne Carlsson   

Kassaförvaltare: Ulla Myhrman  

Övriga ledamöter:  Sara Ahlgren (nyval), Ada Kan och Vera Segraeus (nyval)  

Datoransvariga:  Stina Johansson och Marianne Carlsson 

   

Revisorer har varit Kerstin Berglund och Sonja Entzenberg (suppleant). 

 

Valberedningen har bestått av Gunhild Hammarström och Marianne Sandels samt Ingrid Frenning 

(sammankallande). 

 

Under verksamhetsåret har ett kretsårsmöte hållits, den 22 februari. Protokoll med bilagor har skickats ut 

till medlemmarna. 26 medlemmar var närvarande vid kretsårsmötet.  Stina Johansson valdes till ny 

ordförande. Avgående styrelseledamöterna Anneli Henriksnäs och Anna-Karin Malmström samt UKAFs 

ordförande Denise Malmberg avtackades. 

 

Styrelsen har haft 7 protokollförda sammanträden, inklusive det konstituerande sammanträdet, under 

verksamhetsåret. 

 

Antalet betalande medlemmar har under verksamhetsåret 2018 varit 66. Till dem räknar vi 8 nya 

medlemmar.. 

 

Medlemsavgiften har under året för ordinarie medlemmar varit 150 kronor och för studeranden 100 

kronor. 

 

Medlemskapet i Riks-Kaf har inneburit finansiellt stöd för UKAFs programverksamhet och möjligheter 

till deltagande i nationella och internationella verksamheter. Under året har Riks-Kaf hållit 7 

styrelsemöten omväxlande i Stockholm, Göteborg och Lund. Denise Malmberg har under året varit vice 

ordförande i dess styrelse och Stina Johansson suppleant. Som styrelseordförande i UKAF har Stina 

Johansson också närvarorätt vid samtliga styrelsemöten inom Riks-Kaf. Ulla Myhrman och Anne-Marie 

Morhed ingår i valberedningen till Riks-Kaf. Margaretha Fahlgren har under året invalts i Internationella 

utskottet i organisationen University Women of Europe som Riks-Kaf vid årsmötet i Uppsala 15 april 

beslutade att ansluta sig till.  

 

Under året har också ett kommande fredsseminarium i Uppsala med stöd från Riks-Kaf förberetts. 

UKAFs ordförande Stina Johansson står som initiativtagare och ansvarig för planering av seminariet i 

form av ett inledande samtal med företrädare för fredsorganisationer om kvinnoperspektiv på fred, 

rättvisa och jämställdhet om aktuella analyser och strategier. Alexandra Lebedeva, ny medlem i UKAF 

med bakgrund i freds- och konfliktforskning och mänskliga rättigheter och med en pågående 

doktorsavhandling i etik, deltar aktivt i förberedelserna.  

 

Föreningen har under verksamhetsåret haft följande inbjudna gäster: 

22/2  Ann-Sofie Ohlander, Varför finns det så få kvinnor i skolans historieläroböcker 

22/3  Sofia Ling. Konsten att försörja sig. Kvinnors arbete i Stockholm 1650–1750 

16/5  Ellinor Skagegård, Fanny Mendelsohn, syster till den mer kände kompositören Felix 

Mendelsohn. 



26/9  Anne-Marie Morhed, Jämställdhetsstrategier i fem decennier.  

24/10 Cristina Wahlström och Ann-Marie Pettersson, Uppsalakvinnor. 

11/12 Margaretha Fahlgren, Mamma hursomhelst. 

 

UKAF arrangerade den 15 april årsmötet för Riks-Kaf. Mötet ägde rum i Slottsbiografens lokaler och 

gästades av bland annat Edith Lommerse (Holland), ordf. för University Women of Europe (UWE) 

och Aisha Alshawaf (UK), vice ordf., som presenterade University Women in Europe inför Riks-Kafs 

beslut om anslutning till UWE. Sara Ahlgren, medlem i UKAF och mottagare Karolina Widerströms 

stipendium 2017, presenterade sin forskning om ”Lipiddiskar som läkemedelsbärare för målsökande 

tumörterapi”. 

 

Under året har Denise Malmberg och Stina Johansson påbörjat arbetet med att utifrån protokoll från 

UKAFs möten och sammanträden som förvaras på handskriftsavdelningen vid Carolina Rediviva, 

systematisera materialet och kort sammanfatta föreningens historia. Under året har också en broschyr 

framställts och tryckts upp om UKAF, dess historia och nuvarande verksamhet. För layout ansvarade 

Maria Wold-Troell. 

 

Lokal för våra medlemssammankomster har även detta år varit Träffpunkt Storgatan 11. 

Programpunkterna har genomgående varit välbesökta, vilket är glädjande för föreningen.  

 

Styrelsen ser tillbaka på ett mycket givande och stimulerande år i föreningen. Föredragshållare och 

föreningens många medlemmar tackas varmt för det gångna året. 

 

 

Uppsala 2019-01-27 

 

 

Stina Johansson, ordförande 

 

 

 

 

 


