
 1 

 

Kvinnliga Akademikers Förenings (KAF) verksamhetsberättelse  
för år 2021 

 
Kvinnliga akademikers förening är en internationellt, nationellt och lokalt verksam förening med en 
nationell styrelse som här avger sin verksamhetsberättelse för 2021.  
 
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 2021 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 2021 går liksom föregående år till historien som de 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. 
Färdigheterna i digitaliserad kommunikation har förbättrats och har också underlättat medlemmarnas 
deltagande i hela organisationens evenemang. 
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KAFs organisation 
Styrelse från årsmötet 2021 

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  Denise Malmberg  Skånekretsen 
Övrig ledamot Kaarina Wallin Stockholmskretsen 
Suppleant Kristina Hallind Skånekretsen 
Suppleant Ann Svärdström Skånekretsen 
Övriga funktionärer   
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 

Anna Levin 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, Ann Sörlin, Umeåkretsen, Marianne Carlsson, Uppsalakretsen, Anna-
Maria Ursing, Skånekretsen, Sara Flodin, Västra kretsen 
 
Revisorer 
Paulina Geijer, Skånekretsen 
Lisa Öberg, revisorssuppleant, Stockholmskretsen 
 
Uppföljning av övergripande verksamhetsmål 

1. Ökat antal medlemmar i kretsarna med 10 procent – målet har inte uppnåtts ? 
2. Förbättrad kommunikationen inom hela organisationen och synliggörande denna utåt – målet 

har delvis uppnåtts 
3. Förbättrad medlemsvård i syfte att öka trivseln i KAF och underlättande av sociala möten 

(digitala och fysiska) – målet har delvis uppnåtts 
4. Involvering av fler i KAFs nationella o internationella verksamhet – målet har inte uppnåtts 
5. Skapande av en hållbar ekonomi genom att kloka och förankrade avvägningar av 

verksamhetsnyttan – målet har uppnåtts. 

Styrelsemöten och AU-möten 
Styrelsen höll under året nio protokollförda möten. På grund av Coronapandemin genomfördes 
samtliga via Zoom. 
Arbetsutskottet (AU), som utgjordes av ordförande Anne-Marie Morhed, vice ordförande Bodil 
Formark, sekreterare Stina Johansson, kassör Anna Levin och Beatrice Christensen Sköld genomförde 
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nio protokollförda möten och ett särskilt möte för planering av den ett år uppskjutna Baltiskt-
Nordiska konferensen 2022. AU samordnade flertalet möten med arbetsgruppen för förberedande av 
den Baltiskt-Nordiska konferensen. 
 
  Styrelse Plats Beredningar AU/balt Plats 

21 01 28  Zoom 21 01 31 Zoom 
21 02 18 Zoom 21 02 09 Zoom 
21 03 28 Zoom 21 03 13 Zoom 
21 04 22 Zoom 21 04 15 Zoom 
21 05 20 Zoom 21 05 06 Zoom 
21 06 10 Zoom 21 06 03 Zoom 
21 09 01 Zoom 21 08 24 Zoom 
21 09 30 Zoom 21 09 15 Zoom 
21 12 09 Zoom 21 11 04 (/21 12 01) Zoom (/Uppsala) 

 

Årsmöte  
Årsmötet 2021 hölls den 28 mars via Zoom. 

Internationell verksamhet  
KAF är medlem i den europeiska kvinnoorganisationen, University Women of Europe, UWE och 
samarbetar också med European Women´s Lobby där Beatrice Christensen Sköld är kontaktperson 
från Sverige. 
 
Inom den europeiska paraplyorganisationen finns också ett nordiskt nätverk i vilket de kvinnliga 
akademikerna i Estland, Finland, Litauen, Norge och Sverige ingår.  Nätverket har som tradition att 
vartannat år anordna konferenser. Nätverkets senaste konferens var organiserad av Finlands Kvinnliga 
Akademikers Förbund och ägde rum digitalt den 11 september 2021. På mötet deltog Beatrice 
Christensen Sköld och Stina Johansson från Sverige. 
 
Sveriges stod i tur att anordna nästa konferens under 2021, men på grund av coronaläget sköts 
konferensen upp till hösten 2022.  Konferensen/seminariet har temat ”Våld och ålderism under 
pandemin”. 

Stipendieutdelning 
Karolina Widerströmstipendiet utlystes 2021. Endast en ansökan hade kommit in. Den bereddes av 
professor Charlotte Erlanson-Albertsson, som i sitt sakkunnigutlåtande rekommenderade att stipendiet 
delas ut till Lisa Söderman med följande beskrivning av den sökande och hennes projekt. ”Hon är 
gynekolog, f 1978, verksam i Stockholm. Hon önskar studera effekten av melatonin som smärtstillande 
och ångestdämpande för kvinnor med endometrios. Den traditionella behandlingen är 
opiatbehandling, som är starka vanebildande läkemedel. Melatonin har inte denna effekt.  Hon har i 
placebokontrollerade studier visat att melatonin inte är lika effektivt när det gäller smärtlindring, men 
effektivt när det gäller ångestdämpning. Hon ska nu skriva och sammanfatta sin avhandling inför en 
förestående disputation”. Riksstyrelsen har beslutat att tilldela henne 35 000 kronor. 
 
Meddelandebladet 
 
Meddelandebladet innehöll 2021 liksom tidigare år intressant redaktionellt material förutom 
verksamhetsberättelser, årsmötesprotokoll och andra handlingar. Bladet sammanställdes på ett 
skickligt sätt av redaktören Lena Ek. Meddelandebladet spreds dels i en tryckt upplaga i kretsarna, 
dels elektroniskt via KAFs hemsida i en kortare version.  
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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-Troell 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 kretsar. 
 
Exempelvis har styrelsen uppdragit till Hanna Franzén att förbereda och hålla ett föredrag under 2021 
som blir tillgängligt för samtliga KAF-kretsar, som pga pandemin inte kunnat hållas. 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. 
 
Styrelsen har också stimulerat kretsarna att göra anpassningar till digital teknik och prioriterade dessa 
behov i fördelningen av jämställdhetsmedel som inte gått åt under 2020 sedan Jämställdhetsmyndigheten 
gett organisationer möjlighet att reservera viss del av statsbidraget för 2020, för planerade utgifter under 
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) 2021  
 

Skånekretsen   56  
Stockholmskretsen  82  
Uppsalakretsen  69  
Umeåkretsen 22  
Västra kretsen  38  

  
 
Kretsarnas programverksamhet (saxat ur kretsarnas verksamhetsberättelser) 
 
Skånekretsen 
Lördagskaffe - De informella träffarna har skett oregelbundet, beroende på pandemi och väder. 
Bokcirkel - Bokcirkeln har träffats sex gånger; två träffar fick ställas in beroende på pandemin.  

Seminarium 16 oktober 
Ett välbesökt seminarium på Palaestra med titeln En fri akademi – en utopi? Panelen bestod av Anna-
Karin Wyndhamn, Inger Enkvist, Jimmie Christensson samt Kerstin Tham, och moderator var 
Charlotte Erlanson-Albertsson. Seminariet annonserades i Sydsvenskan och recenserades i 
Lundagård, samt genererade ett flertal nya medlemmar.  
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Medlemsmöten på Lunds Studentskegård- På grund av pandemin skedde alla medlemsmöten fram 
till september via Zoom. Länkar har skickats ut till medlemmar via e-post, och information har även 
funnits på föreningens Facebook- samt Instagramsida.  

8 februari - Medlemsmöte via Zoom – Christina Carlsson Wetterberg talar om sin nyutkomna biografi 
Jag saknar fruntimmer här - en biografi över Anna Bugge Wicksell.  

12 april- Medlemsmöte via Zoom - Erica Lindahl från IFAU (Institutet för arbetsmarknads- och 
utbildningspolitisk utvärdering) talar om vabb, livslängd och överutbildning i samband med kvinnors 
situation på arbetsmarknaden.  

17 maj- Medlemsmöte via Zoom – Gunnel Karlsson föreläser om Ulla Lindström med anledning av sin 
nyutkomna biografi En kvinna i regeringen.  

13 september - Medlemsmöte på Lunds studentskegård – Mariah Larsson, professor vid 
Linnéuniversitetet, talar på temat ”Forskningens frihet och undervisningens utmaningar”.  

15 november - Medlemsmöte på Lunds studentskegård – Germund Hesslow talar på temat ”Män/kvinnor 
vad får man säga?”  

29 november- Medlemsmöte på Lunds studentskegård – Kajsa Ekis Ekman talar om sin bok Om 
könets existens – den nya synen på kön.  

 
Stockholmskretsen 

På grund av den rådande situationen med Covid-19-pandemin med åtföljande restriktioner har 
medlemsverksamheten drabbats särskilt hårt, eftersom fysiska möten i Karolina Widerströms våning 
inte kunnat genomföras som brukligt, och rutiner för att genomföra digitala medlemsmöten inte alls 
varit upparbetade vid pandemins utbrott. Detta har medfört att under verksamhetsåret har styrelsen 
anordnat 2 digitala medlemsmöten: 

Den 25 mars höll Lisbeth Håkansson Petré ett mycket uppskattat föredrag om Tolfterna via 
mötestjänsten Zoom. 
Den 6 maj höll Catherine Dahlström en mycket uppskattad föreläsning om Bloomsburygruppen via 
mötestjänsten Zoom. Föreläsningen spelades in och tillgängliggjordes som film för KAF 
Stockholmskretsens medlemmar.   
Ett fysiskt medlemsmöte hölls 28 oktober med föranmälan och begränsat antal deltagare p g a 
smittspridningsläget. Linn Moser Hällén föreläste om våld i nära relationer, ett mycket uppskattat 
föredrag om ett svårt och tungt ämne, med en frågestund efteråt. Förtäring till självkostnadspris 
serverades. 
Ann-Katrin Hatje höll i en kyrkogårdsvandring den 29 maj 2021, då sommarblommor planterades på 
Karolina Widerströms grav. Den 26 maj 1888 är datumet då Karolina Widerström blev legitimerad 
läkare varför Stockholmskretsen har infört traditionen att i anslutning till denna dag plantera 
blommor på hennes grav och i samband med detta gör Ann-Katrin Hatje en guidad tur kring 
kyrkogården och berättar initierat och spännande om olika bemärkta personers gravar. 
 
Bokgruppen för utgivning av en antologi om Karolina Widerström har under året, en gång i månaden, 
haft möten, mestadels via mötestjänsten zoom, (och ett par gånger i lägenheten under iakttagande 
av fysisk distansering). Då har diskuterats texter till kapitel, planering, utgivning med mera kring 
boken. Boken utkom i november 2021 på Appell förlag. Bokgruppen består av följande personer: Eva 
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Blomberg, redaktör sedan hösten 2020, samt följande författare: Beatrice Christensen Sköld, Christina 
Florin, Lena Hammarberg, Ann-Katrin Hatje, Gunnel Svedberg och Lisa Öberg. Under november och 
december ägde bokreleaseevenemang rum, både i Karolina Widerströms våning (med föranmälan 
och begränsat antal under begränsad tid) och på andra platser runt om i Stockholm och även övriga 
landet.  
Ulla Wikanders och Monica Modighs bokcirkel höll igång och träffades under året i våningen. 
Ann-Katrin Hatje representerade Stockholmskretsen, när bostadsrättsföreningen Husbåten firade sitt 
100-årsjubileum med en gårdsfest den 18 september och höll då ett föredrag om Karolina 
Widerström och flaggade för Karolina-boken. 
   
Umeåkretsen 

Aktiviteter under 2021 samt uppskjutna aktiviteter 

På grund av rådande pandemi har enbart ett fåtal aktiviteter arrangerats under året. De två digitala 
evenemang som genomförts är: 

16 mars: Susanna Alakoski, Bomullssviten, i tanke och arbete 
Den Augustprisbelönade författaren, socionomen och hedersdoktorn Susanna Alakoski besökte 
kretsen och bjöd på inblickar i arbetet med sin pågående romansvit. Susanna Alakoski föreläste under 
rubriken "Bomullssviten, i tanke och arbete". Därefter följde ett samtal med historikern Johanna 
Overud från Umeå centrum för genusstudier, Umeå universitet. 

5 maj: Amanda Lindgren, Mor & Dotter: Musikalitet och feminism över generationer Kompositören 
och musikern Amanda Lindgren besökte kretsen för att berätta om sitt pågående projekt ”Mor & 
Dotter: Postumt musicerande och förevigande av kvinnlig västerbottnisk autodidakt multikonstnär”.  I 
projektet, som är finansierat av Konstnärsnämnden, arbetar Amanda Lindgren med att förvalta och 
föreviga hennes nyligen bortgångna mamma Helén Lindgrens outgivna musikaliska arv genom egna 
explorativa kompositioner. Under evenemanget föreläste Amanda Lindgren under rubriken “Mor & 
Dotter, Musikalitet och feminism över generationer”. Därefter följde ett samtal med litteraturvetaren 
Annelie Bränström Öhman från Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet. 

Det planerade evenemanget med teaterregissör och doktoranden Carolina Frände om hennes 
konstnärliga forskningsprojekt Fan ska vara teaterdirektör! sköts på framtiden och kommer att 
arrangeras vid ett senare tillfälle. 

Uppsalakretsen 
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. Den finns också att låna på Carolina Rediviva. 
UKAF har under verksamhetsåret, förutom jubileumsfesten, haft fem medlemsträffar med följande 
inbjudna gäster: 
Tisdagen den 16 februari årsmöte via Zoom. Gunnel Furuland: Fredrika Bremer. 
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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.  
 
Västra kretsen 
Föreläsningar på zoom 
Under året har tre föreläsningar hållits på zoom. 
31.3 Barbara Czarniawska på temat ”Fake News” 
26.4 Mariah Larsson ”Mai Zetterlings filmkonst”  
6.9 Elisabeth Özdalga ”Bland kvinnoforskare och feminister i Turkiet” 
Projektet Göteborgskvinnor i rörelse/r (GiR) 
8 mars överlämnades boken ”Att ge upp har inte övervägts” till Göteborgs stad vid en ceremoni i 
Börsen. Det var en del i firandet av Göteborgs 400 årsjubileum. Arrangemanget live-strömmades med 
stöd av Förvaltningen för kulturutveckling inom Västra Götaland och kunde följas av alla intresserade. 
Mary von Sydows fond stod för kostnader för kulturinslagen. Boken lämnades som gåva till samtliga 
kvinnoorganisationer samt alla ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige. 
Den 12 september firades 100 år av kvinnlig rösträtt till riksdagen vid ett halvdagsarrangemang i 
aulan i Göteborgs universitet vid Vasaplatsen innehållande föredrag om de två första kvinnorna som 
valdes från Göteborg, Kerstin Hesselgren och Nelly Thüring, samtal om demokratin i framtiden och 
inslag av musik, dikt och musikal. 64 personer samt alla medverkande ca 25 personer kunde närvara 
IRL men arrangemanget live-strömmades och kunde på så sätt följas av alla intresserade. 
Medarrangörer var Göteborgs universitet och Folkuniversitetet. 
Möten på zoom om ”Att ge upp har inte övervägts”. Vid dessa tillfällen presenterade skribenter sina 
texter och det fanns tillfälle till kommentarer och frågor:  
20.9 Om arbetet med boken och kapitlet Föregångare – Lisbeth Stenberg 
4.10 Del 1 Politiska kvinnoorganisationer – Kerstin Keen, Lisbeth Stenberg 
18.10 Del 2 Politiska kvinnoorganisationer – Carina Ridenius, Christina Rogestam och Gudrun 

Tiberg. 

Solbackastiftelsen och Karolina Widerströms våning 
Se ovan och stiftelsernas förvaltningsberättelser. 

Samarbete med andra organisationer  
Sveriges kvinnolobby 
Vid utgången av 2021 hade Sveriges Kvinnolobby 49 medlemsorganisationer. Ordförande har varit 
Anna Giotas Sandqvist. KAF, som är en av medlemsorganisationerna, höll under året kontakt med 
organisationen bl a genom medverkan i årsmöte den 20 mars 2021 och ordförandemöte den 16 
oktober. Anne-Marie Morhed representerade KAF på dessa möten. 
Anne-Marie Morhed deltog också i en manifestation utanför Landstingshuset i Stockholm den 16 
november med anledning av förlossningskrisen vid Danderyds sjukhus och andra 
förlossningsavdelningar i regionen och i hela landet. 
Årets viktigaste frågor i kvinnolobbyn har varit pensionsfrågan – kvinnors låga pensioner, 
surrogatmammafrågan – motståndet till att unga fattiga kvinnor utnyttjas att föda barn till den rika 
världens kvinnor och förlossningskrisen i Sverige – se ovan. 
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Kvinnorörelsens samarbetsråd i alkohol- och narkotikafrågor (KSAN) 
Verksamheten riktar sig till unga kvinnor och flickor. En viktig målsättning är att även stödja forskning, 
utbilda tjejgruppsledare och vara feministisk remissinstans för många statliga förslag. Under de två år 
som KAF varit medlem har KAF haft flera samtal med KSAN kring hur kunskapsutbyte mellan 
organisationerna ska ske. Anne-Marie Morhed har deltagit i dessa träffar oh Nina Ulvelius, 
Stockholmskretsen, har under året ingått i KSANs styrelse, vilket har varit ett viktigt stöd när det gällt 
allvarliga frågor som dykt upp. 
  
En allvarlig fråga som fått kännbara konsekvenser för KSAN har handlat om ett ekonomiskt svindleri. 
Ledningen i KSAN uppdagade att stora penningsummor tagits ut ur organisationen och dränerat den 
på en tredjedel av sina tillgångar. En anställd misstänks för medhjälp i svindleriet. KSANs styrelse 
gjorde polisanmälan och har gjort stora insatser för att få klarhet i hur dräneringen av medel kan 
stoppas. Lokaler och personal, utom två personer, sades upp och verksamheten, utom en 
informationsfunktion, lades på is. KAF erbjöd sig inhysa den informationsansvariga och KSANs arkiv 
på Fleminggatan 30 fram till årsskiftet 2022. KSAN betalade 4 000 kr i månaden i totalt sex månader.  
 
Stockholms Kvinnohistoriska och Operation 1325 
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. Likaså är 
KAF medlem i fredsorganisationen Operation 1325. Samarbetet initierades vid den fredskonferens 
som KAF arrangerade I Uppsala 2019. Samarbetet med dessa två organisationer har legat på is under 
de två pandemiåren som gått. 
 
Verksamhetsberättelsen är antagen av styrelsen den 10 mars 2022 för att framläggas vid KAFs 
årsmöte den 27 mars 2022. 
 
Stockholm den 10 mars 2022 
 
 
Anne-Marie Morhed 
Ordförande 
 
 
 
Bodil Formark Stina Johansson Anna Levin 
V ordförande Sekreterare Kassör 
 
 
 
Kaarina Wallin Johanna Sjöstedt Denise Malmberg 
Ledamot Ledamot Ledamot 
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