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Verksamhetsberättelse 

för 

Uppsala Kvinnliga Akademiker förening 

1 januari – 31 december 2021 

 

 
 

 

 

 

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, Cecilia Pahlberg och Lena Wallensteen 

 

Styrelseledamoten Ada Kan avled den15 december 2021. Hon begravdes i Gustaf Vasa kyrka i 

Stockholm den 13 januari 2022. Tre av föreningens medlemmar var närvarande: Ingrid Frenning, 

Stina Johansson, Anne-Marie Morhed, 

   

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 16 februari. Protokoll med bilagor har skickats ut 

till medlemmarna. 24 medlemmar var närvarande vid kretsårsmötet som skedde digitalt via Zoom.  Stina 

Johansson omvaldes till ordförande. 

 

Styrelsen har haft 9 protokollförda sammanträden, inklusive det konstituerande sammanträdet, under 

verksamhetsåret. Endast ett, den 12 oktober, har skett i lokal, de övriga via Zoom. 

 

Antalet betalande medlemmar under verksamhetsåret 2021 var 69. Det är en klar uppgång i 

medlemsantal jämfört med tidigare år.  

 

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

kronor. 

 

Glädjande nog kunde föreningen fira sitt 30-årsjubileum med ett års försening på Norrlands nation och 

med 45 gäster. Firandet sammanföll med datum för upphävandet av restriktionerna med anledning av 

pandemin något som gav firandet en extra krydda. Vid sidan av tal av Biskop emerita Tuulikki 

Koivunen-Bylund, Maria Törnqvist, sociolog och tidigare UKAF-stipendiat, Maryan Alatwan, 

medicine studerande, med flera, framträdde föreningens egna medlemmar Anne-Marie Morhed, Trion-

kvinnor som låter med bland andra Marianne Carlsson och Signe Rudberg Selin med musik och sång. 

 

Jubileumsskriften har under året delats ut till medlemmar och till UKAF:s inbjudna gäster. 

Återstående exemplar av Jubileumsskriften finns för distribution bland annat till nya medlemmar, till 

inbjudna gäster samt till KAF:s övriga kretsar.  
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UKAF har under verksamhetsåret, förutom jubileumsfesten, haft fem medlemsträffar med följande 

inbjudna gäster: 

 

Tisdagen den 16 februari årsmöte via Zoom. Gunnel Furuland: Fredrika Bremer. 

Tisdagen den 20 april via Zoom. Margaretha Raab: Om flickröster, gossröster och andra röster i 

svenska kyrkans körliv. 

Tisdagen den 17 augusti samt söndagen den 22, augusti Anna-Karin Westerlund: Vandring till platser i 

Uppsala med kvinnoanknytning. 

29 september JUBILEUMSFEST på Norrlands nation.  

Tisdagen den 12 oktober, Storgatan 11. Ulrika Knutson: ”Den besvärliga Elin Wägner” 

Tisdagen den 23 november Storgatan 11. Elisabeth Hedborg: ”Min far var rysk soldat” 

 

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

Delar av jubileumsfesten finansierades av förskotterade medel från Riks-Kaf bland annat för tryckning av 

jubileumsskriften. UKAF medverkar också i förberedelserna till det Nordiskt-Baltiska konferensen som 

planeras att genomföras digitalt i Riks-KAFs regi den 19 november 2022 på temat: Pandemin, Våld i 

nära relationer och Ålderismen i samhället. 

 

Flera medlemmar i UKAF innehar fortfarande 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 nedtonats, till 

exempel utbytet med Uppsala Kvinnohistoriska Förening, med vilken vanligtvis kallelse till varandras 

evenemang enligt överenskommelse sker regelbundet. Nämnas kan att Stina Johansson var inbjuden till 

Kvinnohistoriska Föreningens boksläpp fredagen den 1 oktober. 

 

Stina Johansson har inbjudits att delta i förberedelser för högtidlighållandet av den första kvinnliga 

studentskan vid Uppsala universitet, Betty Pettersson. Medlemmen Signe Rudberg Selin driver ett 

projekt om de första studentskorna vid Uppsala universitet. 

 

Lokal för höstens två medlemssammankomster har varit Träffpunkt Storgatan 11. Under våren 2021 

skedde samtliga medlemsmöten vid videoplattformen Zoom. 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 2022-01-29 

 

 

Stina Johansson, 

Ordförande 

 

 

 

Anne-Marie Morhed       Marianne Carlsson      Ulla Myhrman 

Vice ordförande        Sekreterare        Kassaförvaltare  

 

 

Ing-Marie Munktell       Cecilia Pahlberg      Lena Wallensteen 

Ledamot           Ledamot         Ledamot 

 

 


