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Verksamhetsberättelse 

för 

Uppsala Kvinnliga Akademiker förening 

1 januari – 31 december 2019 

 

 
 

 

 

 

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

 

Ordförande:   Stina Johansson (omval) 

Vice ordförande: Anne-Marie Morhed  

Sekreterare:   Marianne Carlsson   

Kassaförvaltare: Ulla Myhrman  

Övriga ledamöter:  Sara Ahlgren, Ada Kan och Vera Segraeus  

Datoransvariga:  Stina Johansson och Marianne Carlsson 

   

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

 

Valberedningen har bestått av Gunhild Hammarström och Mona Eliasson samt Ingrid Frenning 

(sammankallande). 

 

Under verksamhetsåret har ett kretsårsmöte hållits, den 19 februari. Protokoll med bilagor har skickats ut 

till medlemmarna. 28 medlemmar var närvarande vid kretsårsmötet.  Stina Johansson omvaldes till 

ordförande. 

 

Styrelsen har haft 8 protokollförda sammanträden, inklusive det konstituerande sammanträdet, under 

verksamhetsåret. 

 

Antalet betalande medlemmar har under verksamhetsåret 2019 varit 66. Till dem räknar vi 5 nya 

medlemmar. 

 

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

kronor. 

 

UKAF har under verksamhetsåret haft sex medlemsträffar med följande inbjudna gäster: 

19 februari (årsmöte): Christina Florin: Kvinnornas rösträttskamp. Rörelsen, aktivisterna och 

motståndet. 

19 mars: Janina Orlov: Bland barnmorskor, överstinnor och granitmän – Janina Orlov om 

översättning. 

8 maj: Alexandra Lebedeva: Mänskliga rättigheter och sanningssägande. 

24 september: Anna Nordlund: Selma Lagerlöf – Sveriges modernaste kvinna. 

22 oktober Beatrice Christensen Sköld: Kvinnorna på Salsta slott. 

26 november, inställt på grund av sjukdom och ändrat till 21 januari: Josefin Englund: Könsideal i 

svenska kontaktannonser. 

 

Medlemskapet i riksorganisationen KAF har inneburit finansiellt stöd för UKAF:s programverksamhet 

och möjligheter till deltagande i nationella och internationella verksamheter. Flera medlemmar i UKAF 
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innehar viktiga poster i KAF:s styrelse. Anne-Marie Morhed valdes under året till ordförande och Stina 

Johansson till sekreterare. Därtill är Ulla Myhrman sammankallande i valberedningen. Under året har 

KAF hållit 6 styrelsemöten samtliga i Karolina Widerströms våning på Kungsholmen i Stockholm. 

Medlemskapet i University Women of Europe som KAF är anslutet till medger deltagande i deras 

internationella konferenser. Stina Johansson deltog i den fredskonferens som Graduate Women 

International ordnade i Geneve den 27 juli 2019.  

 

På uppdrag av KAF ordnade UKAF ett välbesökt heldags fredsseminarium i Uppsala den 25 november. 

Samtal fördes med företrädare för fredsorganisationer och freds-och konfliktforskare om 

kvinnoperspektiv på fred, rättvisa och jämställdhet. Stina Johansson var initiativtagare och ansvarig för 

planering. Medlemmen i UKAF Alexandra Lebedeva, med bakgrund i freds- och konfliktforskning och 

mänskliga rättigheter och med en pågående doktorsavhandling i etik, tog ett stort ansvar för 

förberedelserna. KAF var huvudfinansiär. Bidrag beviljades också från Kungliga Patriotiska Sällskapet.  

 

Samarbete med Uppsala Kvinnohistoriska Förening pågår, och kallelse till varandras evenemang sker 

numera regelbundet. UKAF deltog i kvinnohistoriska föreningens 20-årsjubileum med bokrelease och 

fest. Under året har också ett samarbete med Svensk-Polska föreningen inletts, något som konkret lett till 

att filmen Women Power visats vid två tillfällen. Filmen berättar om polska kvinnor som under 1800-

talet och början av 1900-talet, när Polen inte fanns på Europas karta, kämpade för bevarande av polsk 

kultur, språk och identitet, liksom för jämställdhet och rätt till högre utbildning för kvinnor.   

 

Ett mentorsprojekt riktat mot doktorander vid Uppsala universitet är under utveckling. Kompetenta 

seniora akademiska kvinnor, vars kvalifikationer skulle kunna vara till hjälp för yngre generationer, tänks 

fungera som mentorer för doktorander. Ansvarig är Ulla Myhrman. 

 

Under året har Denise Malmberg och Stina Johansson fortsatt arbetet med att systematisera och kort 

sammanfatta föreningens historia. Protokoll från UKAFs möten och sammanträden som arkiveras 

under beteckningen ”UKAF comp 23” på handskriftsavdelningen vid Carolina Rediviva utgör det 

huvudsakliga materialet. Historiken är tänkt ingå i en jubileumsskrift till föreningens 30-årsjubileum. I 

samband med detta arbete har ”UKAF comp 23” kompletterats med material från ytterligare årgångar, 

så att arkivet nu omfattar perioden till och med 2017. Ytterligare minnesmaterial till jubileumsskriften 

samlas in från enskilda medlemmar. 

 

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 2020-01-25 

 

 

Stina Johansson, 

Ordförande 

 

 

 

Anne-Marie Morhed       Marianne Carlsson         Ulla Myhrman 

Vice ordförande        Sekreterare           Kassaförvaltare  

 

 

 

Ada Kan           Vera Segreaus          Sara Ahlgren 

Ledamot           Ledamot            Ledamot 


