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Kvinnliga Akademikers Förenings (KAF) verksamhetsberättelse
för år 2019

Antagen av styrelsen den 9 februari, 2020 att framläggas vid KAFs årsmöte den 29 mars, 2020.
Kvinnliga akademikers förening är en internationellt, nationellt och lokalt verksam förening med en
nationell styrelse som här avger sin verksamhetsberättelse för 2019.
Föreningens lokala verksamhet drivs av fem kretsar, som är egna juridiska personer med självständig
styrelse och revision. Ordförandena i kretsarna är adjungerade till KAFs styrelse.
Kvinnor med examen från högre utbildning som stöder föreningens syfte kan bli medlemmar. Även
kvinnliga studerande vid högskolor och universitet kan bli studentmedlemmar. Övriga kvinnor och
män kan bli stödmedlemmar.
Enligt stadgarna är KAFs syfte att
−
−
−
−

arbeta för att tillvarata kvinnliga akademikers intressen
främja tillvaratagandet av kvinnliga akademikers kompetens och yrkesskicklighet på alla plan
inom samhällsutvecklingen, såväl lokalt som i rikssammanhang.
verka för förståelse och vänskap mellan kvinnliga akademiker i alla länder
främja internationellt samarbete

Tack vare organisationsbidrag från Jämställdhetsmyndigheten kan Kvinnliga Akademikers Förening
bedriva både sin och de ingående kretsarnas programverksamhet.
Under 2019 var fem kretsar verksamma: Skånekretsen, Stockholmskretsen, Uppsalakretsen, Västra
kretsen och Umeåkretsen.
KAF är medlem av två paraplyorganisationer för kvinnoorganisationer nämligen Sveriges Kvinnolobby
och KSAN (Kvinnoorganisationernas samarbetsråd i alkohol och narkotikafrågor).
KAFs organisation
Styrelse från årsmötet 2019
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Styrelsemöten och AU-möten
Styrelsen höll sex protokollförda möten under verksamhetsåret. Styrelsen valde att förlägga samtliga
möten till Karolina Widerströms våning i Stockholm

Datum

Plats

2019 02 23

Karolina Widerströms våning, Stockholm

2019 04 07

Karolina Widerströms våning, Stockholm (konstituerande möte)

2019 05 05

Karolina Widerströms våning, Stockholm

2019 06 02

Karolina Widerströms våning, Stockholm

2019 08 31

Karolina Widerströms våning, Stockholm

2018 12 01

Karolina Widerströms våning, Stockholm

Ett arbetsutskott (AU) inrättades under året och utgjordes av ordförande Anne-Marie Morhed, vice
ordförande Anna Hegrad, sekreterare Stina Johansson, kassör Barbro Fernvall och Beatrice
Christensen Sköld, som adjungerad ledamot. AU sammanträdde två gånger i Uppsala hos Stina
Johansson på Munkgatan 5, den 18 augusti respektive den 10 november.
Årsmöte
Årsmötet 2019 hölls i Stockholm söndagen den 7 april i Karolina Widerströms våning.
Stockholmskretsen ordnade en trevlig buffé som förtärdes i gemytliga former. Under
årsmötesförhandlingarna godkändes föreningens räkenskaper och verksamhetsberättelse och en ny
styrelse valdes med flera nya ledamöter. Anne-Marie Morhed från Uppsalakretsen valdes till
ordförande. Efter förhandlingarna höll Siri Jacobssonstipendiaten Johanna Sjöstedt en mycket
intressant föreläsning om Simone de Beauvoir.
Internationell verksamhet
KAF var representerad vid två internationella konferenser – 28-29 juli 2019 anordnade GWI sin 23:e
triennal. En av dagarna var vikt för konferensen Peace through education. KAF representerades av
Beatrice Christensen Sköld, Stockholmskretsen, Anna Hegrad, Stockholmskretsen och Stina
Johansson Uppsalakretsen.
Den 11-13 oktober 2019 anordnade Finlands akademiska kvinnoförening den nordiskt-baltiska
konferensen i Vandaa utanför Helsingfors under temat: Gender equality in education and work and
Commitment to our common Baltic Sea. KAF representerades av Beatrice Christensen Sköld
(Stockholmskretsen), Ulla Björnberg (Västra kretsen), Anna Hegrad (Stockholmskretsen) samt Britta
Sjöstedt (Skånekretsen). Vid konferensen beslutades att föreslå att nästa konferens 2021 anordnas
av KAF och förläggs till Stockholm (se nedan).
Rapporter från konferenserna har avlagts vid två styrelsemöten.
Ett internationellt utskott bildades under föregående verksamhetsår men lades ned på hösten 2019
på grund av inaktivitet. Styrelsen menade att de internationella frågorna är så omfattande att de
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bättre handhas av mer avgränsade arbetsgrupper med nära anknytning till KAFs verksamhet. En
sådan arbetsgrupp inrättades för att planera den Baltiskt-nordiska konferens som ska äga rum i
Stockholm i slutet av september 2021. Ett preliminärt tema för konferensen är jämställdhet för
akademiskt utbildade kvinnor. Teman för workshops har diskuterats, nämligen: Gender – backlash or
progress, Gender Equality in the academy – ideology or science, New gender perspective in piece
research, as i.e. Women, peace and democracy, Women and the Climate, Mentorship in work places
and career.
Arbetsgruppen, ska kompletteras med minst en person från varje krets.
KAF är medlem i den europeiska kvinnoorganisationen, University Women of Europé, UWE och
samarbetar också med European Women´s Lobby.
Stipendieutdelning
Karolina Widerströms stipendium utlystes 2019. Arton ansökningar kom in, vilka bereddes av
professor Gunilla Isaksson, som i sitt sakkunnigutlåtande nämnde att ”många av ansökningarna är väl
underbyggda och hör till forskningsfronten”. Styrelsen beslutade att dela stipendiet mellan Louise
Lundberg, som är doktorand och barnmorska, Stockholmskretsen och Jenny Andersson
Umeåkretsen, som är med dr i allmänmedicin och tilldela dessa 25.000 kr vardera.
Fredsseminarium
KAF beslutade 2018 att anordna ett seminarium på temat fred. Pengar hade sökts och erhållits från
Patriotiska sällskapet. UKAFs ordförande Stina Johansson stod som initiativtagare. Seminariet
genomfördes den 25 november i Uppsala på Fredens Hus i Uppsala slott och handlade om hur
målsättningen för FN:s säkerhetsråds resolution 1325 har omsatts i forskning och praktik.
Företrädare för kvinnliga fredsorganisationer och kvinnliga forskare redogjorde för sina erfarenheter
och anlade ett kvinnoperspektiv på fred, rättvisa och jämställdhet. Doktorand Alexandra Lebedeva,
medlem i UKAF med bakgrund i freds- och konfliktforskning och mänskliga rättigheter, var vid sidan
om Stina Johansson ansvarig för seminariets genomförande.
Meddelandeblad
Meddelandebladet innehöll 2019 liksom föregående år intressant redaktionellt material förutom
verksamhetsberättelser, årsmötesprotokoll och andra handlingar. Det sammanställdes liksom
tidigare på ett skickligt sätt av redaktören Lena Ek. Liksom föregående år spreds Meddelandebladet
huvudsakligen via e-post. Det finns även tillgängligt på KAFs hemsida. Därutöver trycktes 25 ex upp
till vardera av de fem kretsarna.
Arkiv
KAF:s arkiv finns hos Kvinnsam, Kvinnohistoriska samlingarna vid Göteborgs universitet. KAFs
arkivarie Beatrice Christensen Sköld har under året fortsatt arbetet med att ordna arkivet. En digital
arkivförteckning gör arkivet sökbart för forskare och andra intresserade.
Hemsidan
Anna Hegrad har under året haft det övergripande ansvaret för hemsidan. Kretsarna har också
genom styrelsebeslut fått möjlighet att lägga ut aktuell medlemsinformation på sina respektive sidor.
Maria Wold ansvarar för att kretsarna får adekvat utbildning för detta.
Facebook
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KAF har sedan 2015 en välbesökt facebooksida, Kvinnliga akademiker, som administreras av Ingrid
Lyberg, Johanna Sjöstedt och Bodil Formark.

Kretsarna
I stadgarnas §16 sägs: ”Kretsar är egna juridiska personer som ansvarar för verksamheten i sitt
upptagningsområde.” Största delen av KAFs verksamhet sker på lokal nivå, anordnad av de fem
kretsarna. Deras verksamhetsberättelser presenteras vid och antas av respektive kretsårsmöte (se
KAFs Medlemsblad).
Kretsarnas medlemsantal (betalande)
Skånekretsen
Stockholmskretsen
Uppsalakretsen
Umeåkretsen
Västra kretsen

52
144
66
17
22

Detta innebär att KAF under verksamhetsåret hade sammanlagt 301 betalande ordinarie
medlemmar och studerandemedlemmar samt 4 stödmedlemmar. Umeåkretsens medlemsantal kan
förklaras av att kretsen bildades i juni, 2018 och att hösten fick främst ägnas åt konstruerande
administrativt arbete. Totalt har antalet medlemmar sjunkit något jämfört med föregående år.
Glädjande är dock att Umekretsen sedan föregående år har fördubblat sitt medlemsantal.

Verksamhetsberättelse 2019, sida 6

Kretsarnas programverksamhet
Skånekretsen
Vid slutet av året hade Skånekretsen 52 betalande medlemmar.
Kretsårsmöte
Hölls den 4 mars 2019 på Lunds studentskegård
Styrelsemöten 2019
Skånekretsens styrelse har under 2019 sammanträtt nio gånger: 13 januari, ,17 februari, 31 mars, 12
maj, 9 juni, 1 september, 6 oktober, 10 november samt 15 december.
Informella träffar
Informella träffar sista lördagen i månaden kl 14. Stadsbibliotekets café i Lund, utom under
sommarmånaderna, då caféet brukar vara stängt och vi i stället träffas på Ebbas skafferi på
Bytaregatan i lund. Alltså lördagarna 26/1, 23/2, 30/3, 27/4, 25/5, 29/6, 27/7, 31/8, 28/9, 26/10,
30/11 samt 28/12 2019.
Ordinarie medlemsmöten
21/1 - FD Kristina Hallind, tidigare edil på Lunds Studentskegård, berättar om de flickor som
antogs i första kullen på Lunds Studentskegård 1937 med utgångspunkt från ett samtida foto.
18/2 - Professor Christina Sjöblad talade om författaren Victoria Benedictsson och hennes
dagböcker.
4/3 - Skånekretsens årsmöte med stadgeenliga ärenden. Efter förhandlingarna talade lektor Ingrid
Klebäck om Sophie Adlersparre och Rosalie Roos Olivecrona under rubriken ”Varför glömdes
kvinnopionjärerna under 1800-talet bort?”.
20/5 - Professor Charlotte Erlanson-Albertsson berättade om sin släkting Aina Rietz som brann för sitt
yrke som sjuksköterska i krig och fred. Hon verkade i Belgrad under Balkankrigen och for till Persien
för att förbättra sjukvården där.
12/10 - Pensionsseminarium. Pensionspusslet – Är du medveten om hur situationen ser ut för
kvinnor i det nuvarande pensionssystemet? Universitetslektor Agneta Kruse delgav oss kunskap om
det allmänna pensionssystemet och docent Gabriella Sjögren Lindqvist tog sig an tjänstepensionen.
11/11- FD Eva Skowronski berättade om sin forskning, Skola med fördröjning: nyanlända elevers
sociala spelrum i ”en skola för alla”.
Stockholmskretsen
Vid utgången av 2019 hade Stockholmskretsen 144 betalande medlemmar.
Under verksamhetsåret har Stockholmskretsens styrelse anordnat sex medlemsmöten, varav ett
årsmöte den 13 mars.
7/3 på ABF-huset i Stockholm: Feminismen och sexhandeln igår, idag och imorgon. Hundra år efter
reglementeringens avskaffande – var står vi? Föreläsningar, uppläsningar och frågestund.
8/3 talade Sissela Kyle
16/9 presenterade Fil dr Ellinor Melander in bok om journalisten, författaren och översättaren Hilda
Sachs
30/11 presenterade professor Annika Ullman forskning om kvinnliga stiftarinnor av skolor under
andra hälften av 1800-talet och början av 1900-talet
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4/12 var det julfest. Läkaren Elizabeth Lichtenstein presenterade Operation Smile, där hon är
verksam som narkosläkare
Umeåkretsen
Umeåkretsen startade under 2018 och har under året glädjande nog nästan fördubblats i
medlemsantal. Vid slutet av året fanns det 17 medlemmar. Kretsen har arrangerat följande träffar.
5/3: Att praktisera medborgarskap, samtal mellan Lena Eskilsson och Bodil Formark om den Kvinnliga
medborgarskolan vid Fogelstad. Samarrangemang med Folkuniversitetet.
21/3: Reimagining the past and reclaiming the future: Anti-gender movements in contemporary
Europe, Lunchföreläsning på campus med Elżbieta Korolczuk från Södertörns högskola.
Samarrangemang med Sveriges Genusforskarförbund (SGF) och Umeå centrum för genusstudier
(UCGS)
15/10: I tjejers spår – för framtids segrar, föreläsning med Karin S. Lindelöf och Annie Woube från
Uppsala universitet. Samarrangemang med Folkuniversitetet.
9/12: Skogen som flick- och kvinnohistorisk terräng, panelsamtal med Sara Meidell, Stina Alm och Bodil
Formark i samband med föreställningen Riddare av tusen äventyr. Samarrangemang med
PotatoPotato Scenkonst.
Uppsalakretsen
Uppsala Akademiska förening (UKAF) hade vid verksamhetsårets slut 66 medlemmar och har under
verksamhetsåret haft sex medlemsträffar med följande inbjudna gäster:
19/2 (årsmöte): Christina Florin: Kvinnornas rösträttskamp. Rörelsen, aktivisterna och motståndet.
19/3: Janina Orlov: Bland barnmorskor, överstinnor och granitmän – Janina Orlov om översättning.
8/5 Alexandra Lebedeva: Mänskliga rättigheter och sanningssägande.
24/9: Anna Nordlund: Selma Lagerlöf – Sveriges modernaste kvinna.
22/10 Beatrice Christensen Sköld: Kvinnorna på Salsta slott.
26/11, inställt på grund av sjukdom och ändrat till 21 januari: Josefin Englund: Könsideal i svenska
kontaktannonser.
UKAF arrangerade 15/4 årsmötet för KAF.
Västra kretsen
hade vid verksamhetsårets slut 22 betalande medlemmar. Styrelsen för Västra Kretsen har haft sex
protokollförda sammanträden. Verksamhet under året:
Projektet Göteborgskvinnor i rörelse/-r (GiR)
Den viktiga verksamheten inom Västra Kretsen under 2019, liksom under de senaste åren, är
projektet Göteborgskvinnor i rörelse/r (GIR) under ledning av Lisbeth Stenberg.
Projektet har ekonomiskt stöd av Anna Ahrenbergs och Mary von Sydows fonder.
Jag hävdar min plats och jag kräver min rätt:
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Torsdagen den 23 maj anordnade GiR i samverkan med Kultur i Väst och Stadsbiblioteket och
Litteraturbanken en heldag till minnet av att 100 år förflutit sedan riksdagen fattade beslut om
allmän rösträtt vilket innebar att även kvinnor fick rösträtt i riksdagsval samt att kvinnorna blev
valbara. Dagen lockade många deltagare/åhörare.
Bokmässan
GiRprojektets första publikation Så här kan vi inte ha det - Fem kvinnoorganisationer i Göteborg. 100
års ideellt arbete när samhället svek - kunde presenteras vid 2019 års Bokmässa. Boken med Anette
Carlsson som redaktör är resultatet av gruppen för Idéburna organisationers arbete med Kerstin
Keen som sammanhållande.
Birgittadagen
Den 7 oktober anordnade GiR ett stormöte om planering inför Göteborgs jubileumsår 2021.
Föreläsningsserie i samverkan med Kvinnofolkhögskolans stödförening
Så skapades prostitutionen. Föreläsning den 26 mars med Gunnel Karlsson universitetslektor vid
Örebro universitet.
Den feministiska konstscenen i Göteborg. En presentation den 15 oktober av Eva Zetterman, docent
Institutionen för konst- och bildvetenskap, Göteborgs universitet.
De idéburna kvinnoorganisationerna i Göteborg. Monica Påhlsson, Ulla Holmlid och Anna-Lisa
Björneberg presenterade den 12 november sina avsnitt i boken "Så här kan vi inte ha det". (jfr ovan
Bokmässan)
Över sin kropp ska kvinnan själv råda. Ninni Karlsson, univ.lektor Socialt arbete, Göteborgs
Universitet, samt Lisbeth Stenberg, docent litteraturvetenskap föreläste den 3 december om
kvinnor, kropp och sexualitet ur ett lokalhistoriskt perspektiv.
Mer om GIR i www.facebook.com/goteborgskvinnorirorelse
Den 27 november höll Johanna Sjöstedt (mottagare av Siri Jacobsonstipendiet 2017) en föreläsning
på Universitetsbiblioteket om Simone de Beauvoir. Seminariet anordnades i samverkan med
Kvinnsam.
Solbackastiftelsen och Karolina Widerströms våning
Kvinnliga akademikers förening disponerar genom Solbackastiftelsen Karolina Widerströms våning på
Fleminggatan 30, som donerats till föreningen. Våningen har använts av föreningen sedan Karolina
Widerströms bortgång 1949 för möten och kontor. KAFs Stockholmskrets ansvarar för visningar.
Stiftelsens ekonomi är stabil tack vare inkomsterna från två hyresgäster (enligt testators vilja).
Relationen till bostadsrättsföreningen Husbåten var god hela året och bostadsrättsföreningens
årsstämma hölls traditionsenligt i Karolina Widerströms våning.
Samarbete med andra organisationer
Sveriges kvinnolobby
Vid utgången av 2019 hade Sveriges Kvinnolobby 47 medlemsorganisationer. KAF, som är en av
medlemsorganisationerna, höll under året kontakt med organisationen bl a genom medverkan i
arrangemang anordnade av Sveriges kvinnolobby. Anne-Marie Morhed (Uppsalakretsen), Anna
Hegrad (Stockholmskretsen) och Eva Magnusson (Umeåkretsen) representerade KAF genom
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deltagande i Kvinnolobbyns monter under den stora konferensen Forum jämställdhet i Luleå. Stina
Johansson, representerade föreningen vid ett ordförandemöte 12 oktober.
Kvinnorörelsens samarbetsråd i alkohol- och narkotikafrågor (KSAN)
Verksamheten riktar sig i hög grad till unga kvinnor och flickor. En viktig målsättning är att även
stödja forskning, utbilda tjejgruppsledare och vara feministisk remissinstans för många statliga
förslag. Under året har KAF haft flera samtal med KSAN kring hur kunskapsutbyte mellan
organisationerna ska ske.
Stockholms Kvinnohistoriska
KAF är medlem i det digitala museet Sveriges kvinnohistoriska.
Lisa Öberg, Stockholmskretsen, har varit riksstyrelsens kontaktperson mellan Stockholms
Kvinnohistoriska och KAF. Flera medlemmar i Stockholmskretsen har medverkat i arbetet.

Stockholm den 9 februari 2020

Anne-Marie Morhed
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-8 015,00
-31 000,00

-1 925,00
-11 985,00

-39 015,00

-39 015,00

-13 910,00

Personalkostnader
7510 Lagstadgade sociala avgifter
7600 Övriga personalkostnader (gruppkonto)

https://eaccountingprinting.vismaonline.com/Printing/IncomeStatementReportPdf.aspx?printJobId=2157fe1b-bcbe-430f-a3ba-dfde3e44efba&rend…
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Printing Masterpage

Ba la n sr ä k n in g

Kvinnliga akademikers förening
802001-9207

Räkenskapsår: 2019-01-01 - 2019-12-31
Avser perioden: 2019-01-01 - 2019-12-31
Period fg år: 2018-01-01 - 2018-12-31

V id
pe r iode ns
bör j a n

För ä n dr in g

Vid
pe r iode n s
slut

Pe r iodslut
fg å r

0,00

0,00

0,00

0,00

TI LLGÅN GAR
Anlä ggnin gst illgå nga r
I m m a t e r ie lla a n lä ggn ingst illgå nga r
M a t e r ie lla a nlä ggnin gst illgå nga r
Fin a n sie lla a nlä ggnin gst illgå nga r
Su m m a a nlä ggnin gst illgå nga r
Om sä t t n in gst illgå n ga r
V a r u la ge r m m
Kor t fr ist iga for dr in ga r
Övriga fordringar
1613 Övriga förskott
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)

0,00

3 422,00

3 422,00

0,00

13,00

0,00

13,00

13,00

13,00

3 422,00

3 435,00

13,00

0,00

14 080,00

14 080,00

0,00

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Öv r iga om sä t t nin gst illgå nga r
Kassa och bank
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto

6 774,00

22 764,32

29 538,32

6 774,00

1940 SEB Sparkonto
1950 SEB Oranisationsbidrag

80 314,41
4 510,96

0,00
0,00

80 314,41
4 510,96

80 314,41
4 510,96

1960 SEB Verksamhetsbidrag
1970 SEB Placeringskonto Reservfonden

27 358,33
53 844,59

0,00
0,00

27 358,33
53 844,59

27 358,33
53 844,59

172 802,29

22 764,32

195 566,61

172 802,29

172 815,29

40 266,32

213 081,61

172 815,29

1 7 2 8 1 5 ,2 9

4 0 2 6 6 ,3 2

2 1 3 0 8 1 ,6 1

1 7 2 8 1 5 ,2 9

-50 641,70

0,00

-50 641,70

-50 641,70

-132 817,28

19 114,83

-113 702,45

-132 817,28

19 114,83

-23 641,57

-4 526,74

19 114,83

Su m m a om sä t t n ingst illgå n ga r
SUM M A TI LLGÅN GAR

EGET KAPI TAL OCH SKULD ER
Ege t k a pit a l
Bu n de t e ge t k a pit a l
Reservfond
2086 Reservfond
Fr it t e ge t k a pit a l
Balanserad vinst eller förlust
2091 Balanserad vinst eller förlust
Vinst eller förlust föregående år
2098 Vinst eller förlust från föregående år

https://eaccountingprinting.vismaonline.com/Printing/BalanceReportPdf.aspx?printJobId=51cf7b80-b5d5-40a1-9057-4cf45af05da2&renderAsPdf=…
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Stockholm, den 19 februari 2020

Anne-Marie Morhed
Ordförande

Anna Hegrad
Vice ordförande

Stina Johansson
Sekreterare

Barbro Fernvall
Kassör

Lena Ek
Styrelseledamot

Bodil Formark
Styrelseledamot

Helena Streijffert
Styrelseledamot

Min revisionsrapport har lämnats den

2020.

Gunilla Gordh Dahlman
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