Välkommen till UKAF
Uppsala Kvinnliga Akademikerförening
UKAF är en mötesplats för kvinnor med en bred akademisk bakgrund som är intresserade av frågor rörande kvinnors villkor och
situation i forskning, politik och arbetsliv, på det kulturella området liksom inom föreningslivet.
UKAF träffas tre gånger per termin. En inbjuden gäst föreläser över ett
aktuellt ämne. Det kan t.ex. vara en kvinnlig forskare, politiker,
författare eller konstnär. Samvaron avslutas med lättare förtäring till
självkostnadspris.
Medlem i UKAF kan varje kvinna bli som har en akademisk grundexamen eller motsvarande. Årsavgiften är 150 kr för ordinarie medlem
och 100 kr för studerande. Bankgiro: 168-5817.
För närmare information maila: uppsala@kvinnligaakademiker.se
UKAF leds av en styrelse som består av ordförande, vice ordförande, kassaförvaltare, sekreterare samt ytterligare tre till fyra ledamöter, vilka alla
är ordinarie medlemmar i föreningen. Styrelsen utses vid kretsårsmötet.
För våra stadgar se: www. kvinnligaakademiker.se, välj om oss, stadgar.

Kort bakgrund
År 1941 bildade Uppsala tillsammans med Stockholm en gemensam
krets i Riksföreningen KAF (se nästa sida). De två kom att 1990 bilda
egna kretsar, varvid Uppsala kallade sig Uppsalakretsen av Kvinnliga
Akademikers Förening.
1997 valde Uppsala att bli självständig från RiksKaf och kallade sig för
UKAF, Uppsala Kvinnliga Akademikerförening.
UKAF ingår sedan 2017 åter i KAF.

KAF

Kvinnliga Akademikers Förening bildades den 24 mars 1904 i
Stockholm under namnet Akademiskt Bildade Kvinnors Förening.
Föreningens främsta syften var att verka för akademiskt utbildade
kvinnors rätt att inneha samma högre ämbeten och tjänster i staten och
till lika lön som manliga akademiker med motsvarande utbildning och
kompetens. Den första ordföranden var Elsa Eschelsson, docent i juridik
vid Uppsala universitet. Hon efterträddes av Sveriges första kvinnliga
läkare Karolina Widerström. 1947 ändrades föreningens namn till den
nuvarande: Kvinnliga Akademikers Förening.
För en historik se hemsidan: www.kvinnligaakademiker.se
KAF är en plattform för kvinnor med akademisk grundexamen
eller motsvarande. Föreningen är ideell och politiskt och religiöst
obunden. KAF arbetar för och tillvaratar kvinnliga akademikers
intressen, kompetens och yrkesskicklighet både på lokal, nationell
och internationell nivå. KAF är medlem i Sveriges Kvinnolobby
och driver jämställdhetsfrågor genom olika aktiviteter. KAF ingår
även i ett nätverk av såväl nordiska som internationella akademiker och deltar regelbundet i olika konferenser.

Stipendier
KAF förvaltar två stipendier –
Karolina Widerströms Studie- och stipendiefond för kvinnliga forskare
inom det medicinska eller naturvetenskapliga området
och
Siri Jacobssons stipendium för humanister.
Respektive stipendium delas ut vartannat år.
Ordinarie medlemmar kan söka.
Se www.kvinnligaakademiker.se/stipendier.

Kretsar
I nuläget ingår fem kretsar i KAF: Göteborg (Västra kretsen), Lund,
Stockholm, Umeå och Uppsala (UKAF).

Elsa Olava Kristina Eschelsson, född
11 november 1861, död 10 mars 1911 i
Uppsala, var Sveriges första kvinnliga
juris doktor och docent Hon var en
av grundarna av Akademiskt bildade
kvinnors förening och dess första ordförande.

Gerd Margareta Enequist, född 24
februari 1903 i Luleå, död 21 maj 1989
i Uppsala. 1949 utsågs Gerd Enequist
till professor i geografi, särskilt kulturgeografi med ekonomisk geografi. Hon
blev därmed Uppsalas första kvinnliga
professor.

UKAF
Hemsida:
www.kvinnligaakademiker.se.
Här finns kontaktuppgifter till de olika
kretsarna och deras program.
Facebook: @KvinnligaAkademiker

Uppsala Kvinnliga Akademikerförening

