Protokoll fört vid S-kvinnors, Stockholms stad,
distriktskongress
Lördagen den 9 april 2016 klockan 10.00 – 15.40
i hörsalen, Sveavägen 68

§ 1 Öppnande och gästtalare Annika Strandhäll
Distriktets ordförande Lena Josefsson hälsade alla välkomna, förklarade distriktskongressen
öppnad och överlämnade omgående ord och talarstol till vår första gäst, Annika Strandhäll.
Annika Strandhäll hälsade från regeringen, tackade för att hon fått komma och presentera sig
och berätta varför just hennes ansvarsområde är det viktigaste inom en feministisk regering och
fortsatta med att göra just detta. Hon gav en fyllig redovisning av hur ojämlika förhållandena
alltfort är mellan kvinnor och män trots allt som ändå har gjorts och gav exempel på vad man nu
vidtar för åtgärder för att komma vidare. Hon passade också på att ge en eloge till rapporten
”Att ha kontroll över sitt liv” som distriktets arbetsgrupp för kvinnors hälsa tagit fram.
Distriktskongressen avtackade Annika med varma applåder och Lena Josefsson överlämnade en
bukett tulpaner.
§ 2 Distriktsordförandens hälsningsanförande
Lena Josefsson framförde i sitt hälsningsanförande sin glädje över att vara ordförande för en
partiorganisation som blomstrar och lever och ökar sitt medlemsantal. Enda grenen inom
arbetarekommunen som ökar och det distrikt inom kvinnoförbundet som ökat mest. För detta
tackade hon distriktets medlemmar och klubbar och hoppades att de insatser som genomförts
under 2015, som förortsfika i Husby, synligheten i debatterna, politikutvecklingen genom lagda
rapporter och deltagandet i utvecklingen av Framtidsstaden, skulle fortsätta och utvecklas
framöver. Även om vi är världsbäst på att göra politik så är vi ändå inte nöjda.
§ 3 Fastställande av dag- och arbetsordning
Dag- och arbetsordning hade varit utsänd med övriga handlingar.
Lena Josefsson anmälde att dagordningens punkt 14 utgick samt att punkterna 15, ”Styrelsens
förslag om ändring av stadgar”, och 23, ”Styrelsens förslag angående medlemsavgiften och
stadgeändring” skulle behandlas i ett sammanhang. Vidare informerade hon om att övriga
gäster, från AK, LO-distriktet, länets kvinnodistrikt samt Tro och Solidaritetsdistriktet, skulle
framträda gemensamt efter lunch i en panel med distriktets viceordförande Camilla Georgsson
som moderator. Därefter skulle årsmötesdeltagarna genomföra en workshop för att ge den
kommande styrelsen vägledning inför det fortsatta Framtidsstadsbygget. Efter detta skulle
kvarvarande dagordningspunkter avhandlas.
Distriktskongressen beslöt att fastställa den justerade dagordningen samt arbetsordningen.
§ 4 Fastställande av ombudslistan
Ombud och övriga deltagare hade anmält sig vid ankomst och listan lämnades nu för fortsatt
hantering av det kommande presidiet.
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Distriktskongressen beslöt att godta avprickningen i listan som röstlängd.
Till protokollet noterades att antalet ombud var 33.
§ 5 Val av funktionärer för distriktskongressen
a) 2 ordföranden
Maria Östberg Svanelind och Ellinor Eriksson föreslogs som mötesordföranden.
Distriktskongressen beslöt i enlighet med förslaget.
De valda intog podiet, Maria övertog klubban och tackade å presidiets vägnar för
förtroendet.
b) 1 sekreterare
Britten Lagerkvist Tranströmer föreslogs som mötessekreterare.
Distriktskongressen beslöt i enlighet med förslaget.
c) 2 justerare
Inger Edvardsson och Mirja Räihä föreslogs som justerare.
Distriktskongressen beslöt i enlighet med förslaget.
d) 4 rösträknare tillika valförrättare
Maja Zachrisson, Maud Westholm, Margrethe Höglund och Norma Arranda de Gutierrez
föreslogs som rösträknare tillika valförrättare.
Distriktskongressen beslöt i enlighet med förslaget.
e) Redaktionsutskott med 3 ledamöter
Föreslogs Gerd Sjöberg Granlund och Maria Palme att tillsammans med Elinor Odeberg
från distriktsstyrelsen utgöra redaktionsutskott.
Distriktskongressen beslöt i enlighet med förslaget.
§ 6 Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
Mötesordföranden gick igenom verksamhetsberättelsen rubrik för rubrik och förklarade ordet
fritt. Ingen talare begärde ordet.
Distriktskongressen beslöt på mötesordförandens förslag att lägga verksamhetsberättelsen med
godkännande till handlingarna.
Kassören, Carina Fredén kommenterade, på anmaning, kort den ekonomiska berättelsen. Hon
informerade också om de nya rutinerna för medlemsbetalningar som partiet infört och något
om det merarbete som detta medfört..
Årets resultat, ett överskott på 106 606 kronor föreslogs balanseras i ny räkning.
Ingen talare begärde ordet.
§ 7 Behandling av revisorernas berättelse
Revisor Susanne Jensen Engström föredrog revisionsberättelsen.
Ingen talare begärde ordet.
Distriktskongressen beslöt att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.
Distriktskongressen beslöt därefter att fastställa resultat- och balansräkning och därmed lägga
också den ekonomiska berättelsen med godkännande till handlingarna.
§ 8 Frågan om styrelsens ansvarsfrihet
Distriktskongressen beslöt, i enlighet med revisorernas förslag, att bevilja styrelsen ansvarsfrihet
för det gångna verksamhetsåret.
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§ 9 Nancy Ericssons minnesfond: Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
Ellinor Eriksson övertog ordförandeklubban och Maria Östberg Svanelind informerade kort om
minnesfonden, där hon är ordförande, och föredrog verksamhetsberättelsen inklusive
ekonomin.
Distriktskongressen beslöt att med godkännande lägga berättelserna till handlingarna.
§ 10 Nancy Ericssons minnesfond: Behandling av revisorernas berättelse
Distriktskongressen beslöt att lägga berättelsen till handlingarna.
§ 11 Nancy Ericssons minnesfond: Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Distriktskongressen beslöt, i enlighet med revisorernas förslag, att bevilja styrelsen ansvarsfrihet
för det gångna verksamhetsåret.
§ 12 Behandling av motioner
Motion nr 1. Att höja kunskaps- och betygsnivån och skapa bättre integration för elever med
utländsk bakgrund,
Distriktsstyrelsens fördragande var Lisa Carlsson som sakkunnig på området, men eftersom hon
samtidigt reserverat sig mot styrelsens förslag anmäldes att Lena Josefsson skulle redovisa
majoritetsuppfattningen.
Amanda Runsiö, Avantgarde, yrkade bifall på styrelsens förslag att anse motionen besvarad;
Inger Lagerman, S-kvinnor Hässelby, yrkade bifall till reservationsskrivningen från Lisa Carlsson;
Birgit Skjönberg; Allmänna kvinnoklubben, yrkade bifall till styrelsens förslag;
Lena Josefsson, styrelsen, utvecklade styrelsens förslag till beslut och yrkade bifall till detta;
Lisa Carlsson, styrelsen, yrkade bifall till reservationen, dvs. avslag på att-satserna 1 och 3 i
styrelsens utlåtande;
Talarlistan var blank och distriktskongressen redo att gå till beslut.
Mötesordföranden ställde de två förslagen mot varandra och fann att
distriktskongressen beslutat bifalla styrelsens utlåtande.
Reservation anmäldes av Lisa Carlsson och Inger Lagerman i enlighet med Lisa Carlssons i
handlingarna bifogade reservation.
Motion nr 2. Stärk tilltron till demokratin – underlätta information om och anmälan av hatbrott
Distriktskongressen beslöt utan diskussion att bifalla distriktsstyrelsens bifallsyrkande.
§ 13 Distriktsstyrelsens förslag om ändring av stadgarna
Lena Josefsson hänvisade till utskickat material där 3 nya skrivningar föreslås ändra
normalstadgan på två punkter och ersätta nu gällande tilläggsparagraf.
Beträffande ny § 1 Kallelse till distriktskongress,
Kallelse till ordinarie distriktskongress ska vara klubbarna tillhanda före december månads
utgång året före kongressen;
där dagens stadgar föreskriver att kallelse ska gå ut i oktober månad året före, underströk Lena
det opraktiska i att fastställa distriktskongressen så långt före alla andra att man riskerar att
kollidera med andra och försvåra partiets samlade planering.
Beträffande ny § 2 Motionstid
Motion ska vara distriktet tillhanda senast sex veckor före distriktskongressens öppnande;
där dagens stadgar föreskriver senast fyra veckor före, framhöll Lena att Kvinnodistriktets
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årsmöten normalt sett behandlar många motioner och att det då blir problematiskt för
distriktsstyrelsen att behandla motionerna så väl som de förtjänar på de två veckor som i så fall
står till buds innan alla handlingar ska vara deltagarna tillhanda.
Beträffande ny § 3 Ombudsfördelning vid distriktskongress
Distriktskongressen består av dubbelt så många ombud som antalet klubbar i distriktet. Hälften
fördelas med ett ombud per klubb och den andra hälften fördelas mellan klubbarna i förhållande
till antal redovisade medlemmar vid senaste årsskiftet. Varje klubb har två ersättare.; påminde
Lena om att detta var en gammal årsmötesfråga som varit på remiss och överlät till Carina
Fredén att presentera och förklara det av styrelsen, efter remissbehandlingen, nu lagda
förslaget, vilket Carina föredömligt gjorde.
Inga talare fanns anmälda på §§ 1 och 2.
Åsa Janlöv, Alina, yrkade avslag på förslaget om ändrat antal ombud enligt § 3;
Kerstin Mannerqvist, Älvsjö-Herrängen, lämnade, utan yrkande, några synpunkter på förslaget;
Gerd Sjöberg Granlund, Traneberg-Åkeshov-Bromma, yrkade bifall till styrelsens förslag om § 3;
Sonja Gardefjord, Vasastaden-Östermalm, yrkade avslag på styrelsens förslag om § 3;
Britten Lagerkvist Tranströmer, Södra, påminde om att frågan diskuterats länge nog och yrkade
bifall till styrelsens förslag om § 3.
Talarlistan var blank och distriktskongressen redo att gå till beslut.
Beträffande §§ 1 och 2 fanns bara ett förslag, nämligen styrelsens och
distriktskongressen beslöt att anta de föreslagna tilläggsparagraferna 1 och 2.
Beträffande § 3 ställde mötesordföranden bifall och avslag mot varandra och fann majoritet för
bifall. Votering begärdes och verkställdes. Efter försöksvotering konstaterade
mötesordföranden
att distriktskongressen beslutat anta föreslagen tilläggsparagraf 3.
§ 14 angående sänkning av medlemsavgift från och med 2017
Distriktskassören Carina Fredén redovisade bakgrunden till att distriktsstyrelsen föreslår att
distriktsmedlemsavgiften för 2017 sänks med 40 kronor till 60 kronor.
På partikongressen beslöts om ett enhetligt avgiftssystem innebärande bl.a. att alla
partimedlemmar, också i sidoorganisationerna, skulle betala beslutad avgift (för närvarande 60
kronor) till den arbetarekommun där medlemmen hör hemma. Det innebar att distriktets
klubbister, som har sitt huvudmedlemskap i s-kvinnor, för 2016 debiterades 60 kronor utöver
ordinarie medlemsavgift. Arbetarekommunen har förklarat sig villig att överföra beloppet till
distriktet och avtal om detta har träffats. För distriktet blir sänkningen av avgiften därmed
kostnadsneutral eftersom ungefär två tredjedelar av distriktsmedlemmarna har sitt
huvudmedlemskap i s-kvinnor men för våra enskilda medlemmar slår det olika beroende på om
det är ett så kallat huvudmedlemskap (som blir jämförelsevis 20 kronor dyrare) eller så kallat
extramedlemskap (som blir jämförelsevis 40 kronor billigare).
Distriktskongressen beslutade att fastställa distriktsavgiften för 2017 till 60 kronor.
§ 15 Ajournering för lunch
Distriktskongressen beslöt att bryta förhandlingarna för lunch och återuppta dem klockan 13.
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§ 16 Återupptagande av förhandlingarna, Om Nancy, Pionjärpriset och utdelning av 2015 års
pionjärpris
Maria Östberg Svanelind återkom som hon tidigare utlovat till Nancy Eriksson som hon tycker
det är angeläget att alla vi inom s-kvinnor känner till. Mycket händer och förändras, men det är
viktigt att inte glömma de som var med och gjorde resan möjlig och att fortsätta uppskatta alla
som på olika sätt i vår rörelse oförtövat arbetar vidare för fortsatt utveckling.
Årets pionjär Annie-Marie Sundbom får priset, som bortsett från äran består av en liten brosch,
med motiveringen: "Årets Pionjärpris delar vi ut till Annie Marie Sundbom för hennes långa
engagemang i S-kvinnor. Både på lokal nivå-i Södra kvinnoklubben, på distriktsnivå i
distriktsstyrelsen och på nationell nivå som förbundssekreterare för kvinnoförbundet. Vi är
många som tillhört generationerna efter Annie Marie och som uppskattat hennes klokskap och
hennes långa erfarenheter. Annie Marie är en sann pionjär. Hon var arbetarekommunens första
kvinnliga ombudsman."
Maria fyllde på med ytterligare personinformation för den som kanske inte känner Annie Marie
närmare och nämnde bl.a. följande; utbildad socionom, ombudsman också på SSU och på SAP,
ledamot i Stockholms kommunfullmäktige från 1973 och dess ordförande 82-85. Ambassadör på
UD från 1986.
Maria utlovade att det inte skulle behöva dröja ett år innan Annie-Marie får sin lilla brosch men
var ändå glad att kunna till fjolårets pionjär Margrethe Höglund från Traneberg-Ålsten-Brommas
kvinnoklubb överlämna hennes smycke.
Årsmötet påmindes om att Margrethe fick priset med följande motivering:
Margrethe har en lång bakgrund i partiet med start i SSU och har under senare år varit mycket
aktiv i sin kvinnoklubb där hon bidragit till arbetet med klokskap, erfarenhet och politisk skärpa.
Många kvinnoklubbister känner Margrethe eftersom hon också varit ledamot av
distriktsstyrelsen och för att hon under många år varit ansvarig för kvinnodistriktets
Västsaharaprojekt.
Margrethe tackade för utmärkelsen och förklarade att hon efter sin sjukdom nu kände att hon
var på god väg tillbaka.
§ 17 Gästerna får ordet, panelsamtal
Årets gäster var Mari Jokio, LO-distriktets ordförande; Nina Unesi, S-kvinnor i länet och också i
förbundsstyrelsen; Erik Lindberg, Tro och Solidaritet Stockholmsdistriktet och Veronica Palm,
arbetarekommunens ordförande. Samtalsledare Camilla Georgsson, vår vice ordförande.
Camilla lät paneldeltagarna redovisa vad de tyckte var särskilt angelägna frågor för just Skvinnor att driva, vad de ansåg att vi gör bra men kanske skulle kunna bli ännu bättre på.
Vi fick ganska mycket ros men också många tips och även lite självkritiska kommentarer från
gästerna; som Mari Jokio som funderade över varför man inte tar bättre vara på S-kvinnor i det
fackliga arbetet; som Nina Unesi som undrade över om man inte i förbundet skulle kunna bli
bättre på att följa upp bra initiativ från distriktsnivån.
Ett urval uppmaningar och tips: Var en spjutspets och finns där politiker kanske inte alltid brukar
synas; Ge röst åt de svagaste och sämst ställda; Gör er närvaro synlig; Kanske lite tuffare; Bli
bättre på systerskap, det vardagliga peppandet; Se till att ha något att erbjuda nya medlemmar
inom rimlig tid.
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Camilla sammanfattade: Stockholmsdistriktets S-kvinnor ska vara en politisk spjutspets i
angelägna frågor. Vi ska ha fokus på frågor som många brinner för. Vi ska vara tuffa, kaxiga,
närvarande. Vi ska vara snälla mot varandra och lyfta varandra.
Lena Josefsson tackade paneldeltagarna med tulpanbuketter.
§ 18 Ajournering för grupparbete och meddelande om nomineringar till valberedning
Distriktets programutkast, grundat på resultatet av 2015 års arbetsgupper, ”Kvinnostaden”,
skulle behandlas med frågeställningarna 1) är vi på rätt väg, och 2) hur jobbar vi vidare.
Deltagarna delades in i grupper och uppmanades utse någon att skriftligen redovisa gruppens
synpunkter som underlag för den kommande styrelsens fortsatta arbete.
Mötesordföranden Maria Östberg Svanelind påminde årsmötet om att presidiet utgör
valberedning för kommande valberedning och uppmanade deltagarna att lämna in
nomineringar till henne på podiet före klockan 14.
Distriktskongressen beslöt att bryta förhandlingarna för grupparbetet.
§ 19 Återupptagande av förhandlingarna och förslag till uttalande
Årsmötet beslöt att återuppta förhandlingarna.
Ett förslag till uttalande med rubriken ”Dags för en feministisk migrationspolitik” förelåg.
Noor Karim, Rebella, yrkade tillägg av en ny att-sats om att försöka hitta andra sätt att söka asyl
på som främjar jämställdheten;
Meheret Dawit, Allmänna, yrkade tillägg till uttalandets att-sats 3, kvinnor prioriteras.
Ändringsförslagen överlämnades för ställningstagande till redaktionsutskottet. Uttalandet tas
upp på nytt efter valen.
§ 20 Val av distriktsstyrelse
Valberedningen redogjorde i korthet för förutsättningar och genomförande av
beredningsarbetet och hänvisade till sitt skriftliga förslag för kompletterande information.
Till styrelseordförande på 2 år föreslogs omval av Lena Josefsson, Södra
Distriktskongressen beslöt enhälligt att välja Lena Josefsson till ordförande på 2 år.ö
Till kassör på 2 år föreslogs omval av Carina Fredén, Allmänna
Distriktskongressen beslöt enhälligt att välja Carina Fredén till kassör på 2 år.
Till ledamöter på två år föreslogs omval av Tara Twana, Vasastaden-Östermalm/Avantgarde och
nyval av Karin Nikavar, Rebella
Distriktskongressen beslöt enhälligt att välja Tara Twana och Karin Nikavar till ledamöter på 2
år.
Till ledamot, fyllnadsval på 1 år, föreslogs Cassandra Solback, Södra
Distriktskongressen beslöt enhälligt välja Cassandra Solback till ledamot på 1 år.
Till ersättare på 1 år föreslogs Beatrice Öhrnberg, Älvsjö-Herrängen, Esme Güler, Norra Järva,
Marina Andersson, Södra och Inger Lagerman, Hässelby
Distriktskongressen beslöt enhälligt att välja Beatrice Öhrnberg, Esme Güler, Marina Andersson
och Inger Lagerman till ersättare på 1 år.
§ 21 Val av revisorer och två ersättare
Valberedningen hade lagt ett förslag om två ordinarie och två ersättare, men, eftersom det visat
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sig att uppgiften om att Susanne Jensen Engström avsagt sig omval var felaktigt, justerades
förslaget till att omfatta tre ordinarie och två ersättare.
Distriktskongressen beslöt att på 1 år till ordinarie revisorer välja Susanne Jensen Engström, Gun
Risberg och Aila Vuorio Strid med Gunilla Landin och Helena Lanzer Sillén som ersättare.
Som sammankallande i revisorsgruppen valdes Susanne Jensen Engström.
§ 22 Val av 2 fanbärare och 2 ersättare
Valberedningen föreslog som ordinarie fanbärare Margrethe Höglund och Carina Fredén och
som ersättare Siv Fridlund och Lena Ericson Höijer.
Distriktskongressen beslöt att välja de föreslagna till ordinarie fanbärare respektive ersättare på
ett år.
§ 23 Val av styrelse för Nancy Ericssons minnesfond
Valberedningen föreslog Maria Östberg Svanelind som ordförande, distriktets kassör Carina
Fredén som kassör (enligt tradition) samt som ledamöter Kristina Lejdström, Gunnel Färm och
Eva-Louise Erlandsson Slorach.
Distriktskongressen beslöt att välja de föreslagna till styrelse i Nancy Ericssons Fond på ett år.
§ 24 Val av revisorer för Nancy Ericssons minnesfond
Distriktskongressen beslöt att välja de tidigare valda revisorerna och ersättarna också till
revisorer respektive revisorsersättare för Nancy Ericssons fond, på ett år.
§ 25 Val av valberedning
Förslaget till valberedning hade förberetts av presidiet och Maria Östberg Svanelind
presenterade följande förslag om 8 ledamöter inklusive sammankallande.
Elinor Odeberg, Rebella, sammankallande
Lawen Redar, Norra Järva
Gun-Britt Mårtensson, Södra
Gerd Sjöberg Granlund, Traneberg-Ålsten-Bromma
Gisela Sladic, Allmänna
Margareta Stavling, Hägersten
Denis Taskiran, Turkiska
Norma Aranda De Gutiérrez, Vällingby
Distriktskongressen beslöt att välja de föreslagna till valberedning med Elinor Odeberg som
sammankallande.
§ 26 Uttalande
Förslaget till uttalande med rubriken ”Dags för en feministisk migrationspolitik” återkom i
oförändrat skick efter redaktionsutskottets diskussion med förslagsställare om eventuell
utvidgning.
Distriktskongressen beslöt enhälligt att ställa sig bakom uttalandet.
§ 27 Avtackningar
Distriktskassören Carina Fredén begärde under denna punkt ordet för att kunna för alla
framföra sitt tack för ”Särskild systerlig insats” till några kvinnor som avsatt extra tid och omsorg
för att reda ut och åtgärda allt som behövde redas ut och åtgärdas med anledning av partiets
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nya avgiftssystem, förändrade betalningsavisering och sammanslagna redovisning av avgifter för
2015 och 2016.
Birgit Skjönberg, som var den som slitit allra mest fick komma fram och till distriktskongressens
applåder ta emot både Henrik Berggrens bilderbok om Olof Palme och Stina Stoors bok ”Bli som
folk”.
Till protokollet noteras att Lena Tiihonen, som var den på arbetarekommunen som utan att klaga
la ner omfattande tid på att vaska fram det underlag som gjorde Birgits arbete möjligt, redan fått
Stina Stoors bok och att Gun Risberg, som var förhindrad att vara med under distriktskongressen,
men ansvarat för kontakterna med klubbarna och sett till att de fått sina pengar utbetalade, har en
Palmebok att vänta.
Distriktsordföranden Lena Josefsson avtackade därefter de avgående ur distriktsstyrelsen med
ord och presentkort i Akademibokhandeln och de närvarande, Camilla Georgsson. Katrin
Nyström, Kerstin Mannerqvist, Barbro Gåije och Elinor Odeberg, därtill med tulpanbuketter.
§ 35 Årsmötets avslutande
Årsmötesförhandlingarna var härmed genomförda, presidiet tackades för sina insatser med
tulpanbuketter varefter distriktsordföranden Lena Josefsson formellt avslutade
distriktskongressen med ett klubbslag innan deltagarna sjöng Arbetets kvinnor och sedan
fortsatte ut till mingel med festlig buffé.
Vid protokollet

Britten Lagerkvist Tranströmer

Justerare

Inger Edvardsson

Mirja Räihä
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