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Kvinnliga Akademikers Förenings (KAF) verksamhetsberättelse  
för år 2020 

 
 

Antagen av styrelsen den 18 februari 2021 att framläggas vid KAFs årsmöte den 28 mars, 2021. 
Kvinnliga akademikers förening är en internationellt, nationellt och lokalt verksam förening med en 
nationell styrelse som här avger sin verksamhetsberättelse för 2020.  
 
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 har Kvinnliga Akademikers Förening 
kunnat bedriva både sin och de ingående kretsarnas programverksamhet.  

Under 2020 var fem kretsar verksamma: Skånekretsen, Stockholmskretsen, Uppsalakretsen, Västra 
kretsen och Umeåkretsen. 
KAF är medlem av tre paraplyorganisationer för kvinnoorganisationer, nämligen Sveriges Kvinnolobby 
och KSAN (Kvinnoorganisationernas samarbetsråd i alkohol och narkotikafrågor) och fr o m december 
2020 i fredsorganisationen Operation 1325.  
 
Verksamhetsåret 2020 går till historien som det år när Coronapandemin drabbade inte bara Sverige 
utan praktiskt taget alla länder i världen. Hela samhället fick lägga om sina rutiner för att undvika 
smittspridning. Det vanliga sättet att träffas för att bedriva föreningsverksamhet fungerade inte 
längre. Det blev praktiskt taget omöjligt att genomföra fysiska möten. Verksamheten måste läggas om 
till digitala möten. Omställningen påverkade KAF:s verksamhet negativt på olika sätt ifråga om 
utåtriktad och intern verksamhet. Men omställningen har också gjort att vår organisation funnit nya 
sätt att kommunicera. Som vi kan se av detaljredovisningen av verksamheten nedan har kreativiteten 
varit stor när det gällt att hitta nya verksamhetsformer. 
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KAFs organisation 
Styrelse från årsmötet 2020 

Ordförande  Anne-Marie Morhed Uppsalakretsen  
Vice ordförande  Bodil Formark Umeåkretsen 
Sekreterare Stina Johansson Uppsalakretsen 
Kassör Anna Levin Skånekretsen  
Övrig ledamot  Johanna Sjöstedt Västra kretsen  
Övrig ledamot  Lena Ek Skånekretsen 
Övrig ledamot Anna Hegrad Stockholmskretsen 
Suppleant Kristina Hallind Skånekretsen 
Suppleant Ann Svärdström Skånekretsen 
Suppleant 
Övriga funktionärer 

Kaarina Wallin Stockholmskretsen 

Kassör och firmatecknare för 
Solbackastiftelsen med suppleant 

Nina Ulvelius,  
Gunilla Gordh Dahlman 

Stockholmskretsen 
Stockholmskretsen 

Revisor i Solbackastiftelsen med 
suppleant 

Ann-Katrin Hatje 
Paulina Geijer 

Stockholmskretsen 
Skånekretsen 

Kassör i Karolina Widerströms och 
Siri Jacobssons fonder 

Elisabeth Kjellström Skånekretsen 

Revisor i stipendiefonderna med 
suppleant 

Kerstin Niskanen 
Paulina Geijer 

Stockholmskretsen 
Skånekretsen 

Husmor Christina Florin Stockholmskretsen 
Biträdande husmor Eva Blomberg Stockholmskretsen 
Arkivarie Beatrice Christensen Sköld Stockholmskretsen 
Meddelandebladets redaktör Lena Ek Skånekretsen 
Webb- och FB-ansvarig Johanna Sjöstedt Västra kretsen 

 
Valberedning 
Lisa Öberg, Stockholmskretsen (sammankallande), Britta Lundgren (avliden 20 januari 2021), 
Umeåkretsen, Marianne Carlsson, Uppsalakretsen, Elizabeth Kjellström, Skånekretsen, Sara Flodin, 
Västra kretsen 
 
Revisorer 
Barbro Fernvall, Stockholmskretsen 
Lisa Öberg, revisorssuppleant, Stockholmskretsen 
 

Styrelsemöten och AU-möten 
Styrelsen hade under året relativt täta sammanträden och höll nio protokollförda möten. På grund av 
Coronapandemin genomfördes bara det första mötet fysiskt medan de övriga genomfördes på 
distans, via telefon eller Zoom. 
 

Datum Plats 
2020 02 09  
2020 03 18 
2020 03 29 
2020 04 26 
2020 0614 
2020 09 03 

Karolina Widerströms våning, Stockholm  
Telefon (Extra styrelsemöte) 
Telefon (konstituerande) 
Telefon 
Zoom 
Zoom 
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2020 10 04 
2020 11 07 
2020 12 12 

Zoom 
Zoom 
Zoom 

 
 
Ett arbetsutskott (AU) utgjordes av ordförande Anne-Marie Morhed, vice ordförande Bodil Formark, 
sekreterare Stina Johansson, kassör Anna Levin och Beatrice Christensen Sköld. AU samordnades vid 
några möten med arbetsgruppen för förberedande av den baltiskt-nordiska konferensen 2021 och 
sammanträdde sex gånger – två gånger 2020 01 26 och 2020 03 22 fysiskt hos Stina Johansson på 
Munkgatan 5A i Uppsala och fyra gånger, nämligen 2020 04 10, 2020 08 24, 2020 10 29 och 2020 11 
27 på distans via telefon eller Zoom. 

Årsmöte  
Årsmötet 2020 hölls den 29 mars per telefon och de flesta stadgereglerade punkterna kunde 
genomföras. Två punkter – val av valberedning och verksamhetsplan - sköts upp till ett extra årsmöte 
den 4 oktober i Lund. Men inte heller det extra årsmötet kunde genomföras som ett fysiskt möte på 
grund av pandemin. Det fick genomföras via Zoom. Genom besluten som fattades vid dessa två 
möten har emellertid all formalia klarats av, däribland godkännande av föreningens räkenskaper och 
verksamhetsberättelse och val av en styrelse. Anne-Marie Morhed från Uppsalakretsen valdes till 
ordförande på två år. Årskonferensen, som skulle ha samordnats med det extra årsmötet fick tråkigt 
nog skjutas upp på framtiden. 

Internationell verksamhet  
KAF var genom Beatrice Christensen Sköld, Stockholmskretsen, representerad vid en internationell 
konferens i form av årsmöte för University Women of Europe (UWE). Mötet hölls den 19 september 
2020 via Zoom.  
Den Nordiskt-baltiska konferensen 2021, som skulle hållits I Stockholm i september fick ställas in pga 
Coronaläget.   
 
Arbetsgruppen för planering av den nu uppskjutna Baltiskt-nordiska konferensen har bestått av KAFs 
AU och Beatrice Christensen Sköld och skulle enligt styrelsebeslut ha kompletterats med minst en 
person från varje krets. Coronapandemin satte emellertid stopp för planeringsarbetet då styrelsen 
insåg att det inte fanns några möjligheter att genomföra en internationell konferens under 2021. 
Beslutet mötte stor förståelse från de nordiska samarbetsorganisationerna, som delade KAFs 
bedömning av läget. 
Planeringen för konferensen beräknas återupptas under våren 2021. Hittills har gruppen tagit fram 
ett preliminärt övergripande tema för konferensen, nämligen ”jämställdhet för akademiskt utbildade 
kvinnor” och likaså några teman för workshops: 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.  
 
KAF är medlem i den europeiska kvinnoorganisationen, University Women of Europé, UWE och 
samarbetar också med European Women´s Lobby.  

Stipendieutdelning 
Siri Jakobssons stipendium utlystes 2020. Sexton ansökningar kom in, vilka bereddes av fil dr i 
Litteraturvetenskap Kristina Hallind, som i sitt sakkunnigutlåtande nämnde att hon såg flera av 
ansökningarna som mycket kvalificerade. Styrelsen förordade Hanna Klaubert, Stockholmskretsen och 
beslutade att tilldela henne 25 000 kronor. Hennes ansökan avsåg levnadsomkostnader för att skriva 
boken med arbetstiteln: “Narrating the Imperceptible – An Eco-Narratological Analysis of late 20th- 
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and 21st-Century Fictions of Nuclear Disaster” som anknyter till testators vilja om anknytning till 
språk, samt också till det inom kvinnorörelsen klassiska fredstemat. 
 
Meddelandebladet 
 
Meddelandebladet innehöll 2020 liksom föregående år intressant redaktionellt material förutom 
verksamhetsberättelser, årsmötesprotokoll och andra handlingar. Bland annat skrev KAFs 
riksordförande ”Några ord i Coronatider”. Bladet sammanställdes liksom tidigare på ett skickligt sätt 
av redaktören Lena Ek. Meddelandebladet spreds huvudsakligen elektroniskt och fanns 
huvudsakligen tillgängligt på KAFs hemsida i en kortare version. Därutöver trycktes 25 ex upp till 
vardera av de fem kretsarna. 

Arkiv 
KAFs arkiv finns numera hos Kvinnsam, Kvinnohistoriska samlingarna, vid Göteborgs universitet. KAFs 
arkivarie Beatrice Christensen Sköld har under året fortsatt arbetet med att ordna arkivet så att allt 
arkivmaterial fortsättningsvis är sökbart på Kvinnsam. En digital arkivförteckning gör arkivet sökbart 
inte bara för KAFs medlemmar utan för forskare och andra intresserade i allmänheten. I avvaktan på 
att det ska bli möjligt att lämna nytt material till Kvinnsam under Coronapandemin har KAF köpt ett 
brandsäkert arkivskåp som är placerat i Karolina Widerströms våning på Fleminggatan 30 i Stockholm. 

 
Hemsidan och Facebooksidan 
Johanna Sjöstedt, Västra kretsen, som varit informationsansvarig har under året haft det 
övergripande administrativa ansvaret för hemsidan, Kvinnligaakademiker.se och Facebook-sidan, 
Kvinnliga akademiker. En mediegrupp tillsattes i vilken förutom Johanna också Kaarina Wallin, Ingrid 
Lyberg och Bodil Formark ingått. Gruppen har förutom rent operativa arbetsuppgifter också haft 
styrelsens uppdrag att föreslå riktlinjer för användningen av dessa sidor. Kretsarna har genom 
styrelsebeslut fått möjlighet att lägga ut aktuell medlemsinformation på sina respektive sidor. Maria 
Wold har ansvarat för att kretsarna fått adekvat utbildning för detta. 
 
Kretsövergripande satsningar i pandemitider 
KAF har på olika sätt sökt motverka den nedgång i organisationens aktiviteter som blivit en följd av 
Coronapandemin. Verksamheten måste läggas om till digitala arrangemang, som med fördel har 
kunnat följas av samtliga kretar. 
 
Exempelvis har styrelsen uppdragit till Hanna Franzén att förbereda och hålla ett föredrag under 2021 
som blir tillgängligt för samtliga KAF-kretsar. Franzén driver ett fotografiskt projekt om sjukdomen 
skolios, ett projekt som är en replik på ett tidigare arbete av den svenska fotografen Augusta Zetterling 
(1840 - 1898), en av de första svenska kvinnliga fotograferna. Projektet är dessutom en historisk jämförelse 
mellan bilddokumentation då och nu. 
 
En satsning har också gjorts för att samtliga kretsar ska kunna kommunicera via Zoom. KAF har köpt in 
Zoom-licenser för användning i samtliga kretsar.  
 
Styrelsen har också stimulerat kretsarna att göra anpassningar till annan digital teknik och har inventerat 
och sökt möta kretsarnas behov av tekniskt stöd. 
 
Ett uppdrag har också givits till Bodil Formark, Umeåkretsen och Johanna Sjöstedt, Västra kretsen för 
information och diskussion i KAF om de pågående debatterna om jämställdhet, kön och diskriminering. 
Uppdraget är att ta fram ett kunskapsunderlag för fortsatt diskussion i styrelsen och kretsarna. 
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Styrelsen har också tagit fasta på den möjlighet Jämställdhetsmyndigheten gett organisationer att 
reservera viss del av statsbidraget för 2020, men som pga pandemin inte kunnat användas, stället används 
till verksamhet 2021. 
 
Verksamheten i kretsarna och KAFs stiftelser  
 
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. 

Kretsarnas medlemsantal (betalande) 2020 

 
Skånekretsen   56  
Stockholmskretsen  95 
Uppsalakretsen  54 
Umeåkretsen 14 
Västra kretsen  20 

 
Kretsarnas programverksamhet 
 
Skånekretsen 
Skånekretsens årsmöte hölls den 24 februari 2020 på Lunds studentskegård, strax innan pandemin 
omöjliggjorde omfattande fysiska inomhusmöten. Styrelsen har sammanträtt 9 gånger, varav ungefär 
hälften per zoom. Under våren 2020 hölls fysiska caféträffar en gång i månaden och därefter per 
zoom. Detta avlöstes under 2021 av en bokcirkel kring Christina Carlsson Wetterbergs bok om Anna 
Bugge Wicksell. Vid det digitala uppstartsmötet framträdde även författaren själv.  Länkar till 
intressanta föredrag av och med våra medlemmar har sänts ut med e-post ungefär en gång i 
månaden. 
 
Stockholmskretsen  
På grund av den rådande pandemin och kretsens ovana vid digitala möten hölls bara ett digitalt 
medlemsmöte under hösten med en föreläsning av Lotta Fabricius Kristiansen om binas mångfaldiga 
funktioner och verksamheter. Föreläsningen spelades in och tillgängliggjordes som film på KAF:s 
hemsida.  Därutöver anordnades under våren en kyrkogårdsvandring för medlemmarna då också 
sommarblommor planterades på Karolina Widerströms grav. Bokgruppen för utgivning av en antologi 
om Karolina Widerström under ledning av Eva Blomberg har under året haft möten en gång i 
månaden. Boken beräknas komma ut i november 2021.  
 
Kretsens styrelsesammanträden, medlemsmöten och årsmöte kunde inte som brukligt äga rum i 
Karolina Widerströms våning, och inte heller de två litteraturcirklarna som haft sin mötesplats i 
våningen. Gruppvisningar av lägenheten för en kulturintresserad allmänhet har heller inte kunnat 
genomföras som brukligt, men kommer att återupptas så fort restriktionerna lättar. 
  
Umeåkretsen 
Kretsen genomförde ett mycket välbesökt arrangemang i februari under rubriken ”Fångar i biologin. 
Kvinnor och mentalvård under historien” på Kvinnohistoriskt museum i Umeå. Föreläsningen hölls av 
Eva Magnusson. Programmet spelades också in som podd då det också kunde ses av alla de 100-tal 
personer som inte fick plats i lokalen. Umeåkretsen höll sitt kretsårsmöte på Umeå Folkets hus i 
februari och följdes upp med middag och trevlig samvaro. Därefter har inga fysiska eller digitala 
medlemsaktiviteter hållits. Styrelsen har sammanträtt tre gånger under året och under hösten 
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planerat och finansierat två evenemang som ska äga rum till våren 2021, med medverkan av 
forskarna Carolina Frände respektive Amanda Lindgren. 
 
Uppsalakretsen 
Trots pandemin har Uppsalakretsen haft en relativt omfattande verksamhet under året. Kretsen har 
välkomnat 12 nya medlemmar under året bland de 54 som betalt medlemsavgiften. Verksamheten 
under våren ställdes successivt om till digitala möten i såväl styrelse som medlemsmöten. Under 
våren hölls två fysiska medlemsträffar och under hösten tre medlemsträffar via Zoom. Samtliga 
medlemsträffar har varit välbesökta, drygt 20 personer vid varje tillfälle. Totalt har styrelsen 
sammanträtt sju gånger under året. En viktig aktivitet under året inför kommande UKAFs 30-
årsjubileum under nästa år har varit Stina Johanssons och Denise Malmbergs färdigställande ett 
manus där föreningens historia sammanfattas. 
 
Västra kretsen 
Kretsen höll ett välbesökt årsmöte på Göteborgs universitetsbibliotek under våren. Därutöver hölls 
ett Zoom-möte på hösten i vilket ett 30-tal personer deltog. Mötet arrangerades inom ramen för 
projektet Göteborgskvinnor i rörelse (GiR), som under sommaren lämnat in ett manus till där ett 30-
tal skribenter varit involverade. Boken har titeln Att ge upp har inte övervägts och den planeras 
utkomma i samband med Göteborgs 400-årsjubileum under 2021. Totalt har styrelsen sammanträtt 6 
gånger. 

Solbackastiftelsen och Karolina Widerströms våning (från verksamhetsberättelsen) 
(se också Stockholmskretsen) 
Våningen på Fleminggatan 30 har på grund av pandemin haft ett minimum av möten. Under året har 
den ändå förberetts för fortsatt programverksamhet genom har att den utrustats med en ny projektor 
och duk för visning av bilder och dokument på väggen. Likaså har ett arkivskåp inhandlats för 
dokument som behöver säker förvaring i avvaktan på vidare transport till Kvinnsam i Göteborg. 
Möten och visningar av våningen har på grund av pandemin således bara skett i mycket begränsad 
omfattning och under beaktande av myndigheternas restriktioner. Stiftelsens ekonomi är mycket god 
genom inkomsterna från två hyresgäster.   
Relationen till bostadsrättsföreningen Husbåten var likaså som tidigare mycket god. 

Samarbete med andra organisationer  
Sveriges kvinnolobby 
Vid utgången av 2020 hade Sveriges Kvinnolobby 47 medlemsorganisationer. Ordförande har varit 
Anna Giotas Sandqvist. KAF, som är en av medlemsorganisationerna, höll under året kontakt med 
organisationen bl a genom medverkan i ordförandemöten och årsmöten, ett ordinarie årsmöte den 
21 mars 2020 och ett extrainsatt årsmöte den 17 oktober 2020, som samordnades med ett 
ordförandemöte med workshop om nästa års verksamhetsplan. Anne-Marie Morhed representerade 
KAF på dessa möten. 
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 och Anne-Marie Morhed har deltagit i dels en informationsträff för att beskriva KSANs 
internationella verksamhet, dels vidarebefordrat en informationsfilm till KAFs hemsida om hur man 
kan motverka effekterna för barn av Covid 19. Nina Ulvelius, Stockholmskretsen, har under året ingått 
i KSANs styrelse. 
Stockholms Kvinnohistoriska 
KAF är medlem i det digitala museet Sveriges kvinnohistoriska.  
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Lisa Öberg, Stockholmskretsen, har varit riksstyrelsens kontaktperson mellan Stockholms 
Kvinnohistoriska och KAF. Flera medlemmar i Stockholmskretsen har medverkat i arbetet. 
 
Operation 1325 
Fr o m december 2020 är KAF medlem i fredsorganisationen Operation 1325. Samarbetet initierades 
vid den fredskonferens som KAF arrangerade och Stina Johansson initierade på Fredens hus i Uppsala 
hösten 2019. 
 
 
Stockholm den 18 februari 2021 
 
 
Anne-Marie Morhed 
Ordförande 
 
 
 
Bodil Formark Stina Johansson Anna Levin 
V ordförande Sekreterare Kassor 
 
 
 
Lena Ek Johanna Sjöstedt 
Ledamot Ledamot 
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