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Verksamhetsberättelse 
för 

Uppsala Kvinnliga Akademiker förening 
1 januari – 31 december 2020 

 

 
 
 
 
 
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:  Ada Kan, Ing-Marie Munktell och Cecilia Pahlberg 
   
Revisorer har varit Sonja Entzenberg och Maria Wold Troell (suppleant). 
 
Valberedningen har bestått av Ingrid Frenning (sammankallande), Gunhild Hammarström och Mona 
Eliasson. 
 
Under verksamhetsåret har ett kretsårsmöte hållits, den 18 februari. Protokoll med bilagor har skickats ut 
till medlemmarna. 18 medlemmar var närvarande vid kretsårsmötet.  Stina Johansson omvaldes till 
ordförande. 
 
Styrelsen har haft 7 protokollförda sammanträden, inklusive det konstituerande sammanträdet, under 
verksamhetsåret. De två första genomfördes i anknytning till medlemsmöten på Storgatan 11. De 
återstående 5 har skett via videoplattformen Zoom.  
 
Antalet betalande medlemmar har under verksamhetsåret 2020 varit 54. Till dem räknar vi 12 nya 
medlemmar. 
 
Medlemsavgiften har under året för ordinarie medlemmar varit 150 kronor och för studeranden 100 
kronor. 
 
UKAF har under verksamhetsåret haft fem medlemsträffar med följande inbjudna gäster: 
 
21 januari: Josefin Englund: Könsideal i svenska kontaktannonser. (uppskjutet möte från 26 november 
2019, då mötet fick inställas på grund av sjukdom). 
18 februari (årsmöte): Vera Segreaus: Frimodiga kvinnor fångade i tiden 
 
Via Zoom: 
22 september: Kersti Ullenhag: Kvinna under vänstervind i männens akademi. 
27 oktober: Lisa Grahn: Jernbanans mödrar - om modersgestalter i Sara Lidmans epos. 
24 november: Ylva Hillström: Hilma af Klint, en abstrakt pionjär. 
 
Två möten under våren ställdes in på grund av Coronapandemin. 
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Medlemskapet i riksorganisationen KAF har inneburit finansiellt stöd för UKAF:s programverksamhet. 
Riksorganisationen har också finansierat formgivning och tryckning av jubileumsskriften inför 
föreningens 30-årsjubileum 2021. Flera medlemmar i UKAF innehar viktiga poster i KAF:s styrelse. 
Anne-Marie Morhed är ordförande och Stina Johansson sekreterare och Marianne Carlsson är vald till 
ledamot i valberedningen.  
 
Samarbetet med andra Uppsala-föreningar har med anledning av Coronapandemin tagit paus, t.ex. 
utbytet med Uppsala Kvinnohistoriska Förening, med vilken vanligtvis kallelse till varandras evenemang 
enligt överenskommelse sker regelbundet.  
 
Detsamma gäller det mentorsprojekt som planeras och riktat mot doktorander vid Uppsala universitet. 
Coronaläget medger inte fysiska möten med lärare och studenter vid universitetet, där undervisningen 
under året skett på distans. 
 
Under året har Denise Malmberg och Stina Johansson färdigställt ett manus där föreningens historia 
sammanfattas.  
 
Lokal för vårens två medlemssammankomster har varit Träffpunkt Storgatan 11. Under hösten 2020 
skedde samtliga medlemsmöten vid videoplattformen Zoom. Programpunkterna har genomgående 
varit välbesökta, vilket är glädjande för föreningen. Före det första Zoom-mötet genomfördes den 16 
september ett övningstillfälle där medlemmarna erbjuds hjälp att lära sig att använda Zoom, det 
redskap som vid det tillfället var obekant för många medlemmar, men som blev ett viktigt sätt att hålla 
verksamheten vid liv. 
 
Styrelsen ser tillbaka på ett mycket givande och stimulerande år i föreningen. Föredragshållare och 
föreningens många medlemmar tackas varmt för det gångna året. 
 
 
Uppsala 2021-01-19 
 
 
Stina Johansson, 
Ordförande 
 
 
 
Anne-Marie Morhed       Marianne Carlsson      Ulla Myhrman 
Vice ordförande        Sekreterare        Kassaförvaltare  
 
 
 
Ada Kan           Ing-Marie Munktell     Cecilia Pahlberg 
Ledamot           Ledamot         Ledamot 
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