Protokoll fört vid S-kvinnors i Stockholms stads distriktskongress den 7 mars 2020

1. Distriktskongressen öppnas av ordföranden Lena Josefsson
Lena Josefsson hälsade alla välkomna till årskongressen i hörsalen på Sveavägen 68.
Parentation
I sitt inledningsanförande erinrade Lena Josefsson om kamrater som gått bort under det
gångna verksamhetsåret genom att särskilt nämna två medlemmar som fick representera
alla andra systrar som vi nu saknar i det politiska arbetet. Lena Dahlström och Tullia von
Sydow fick representera dessa. Även Sara Danius hedrades med en tyst minut.
2. Fastställande av ombudslistan
Ombudslistan fastställdes till 26 ombud.
3. Fastställande av dag- och arbetsordning
Föreslagen dag- och arbetsordning fastställdes.
4. Val av funktionärer för årsmötet
a) 2 ordförande
Åsa Janlöv
Mirja Räihä
b) 2 sekreterare
Siv Hamring
Kristina Lejdström
c) 2 justerare
Carina Fredén
Fanny Hahne
d) 4 rösträknare tillika valförrättare
Maud Svensson, Carina Fredén, Gerd Sjöberg Granlund samt Fanny Hahne
e) Redaktionsutskott 3 ledamöter
Lena Josefsson, Milla Järvelin och Hanna Kretz
5. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse samt
styrelsens förslag angående resultatdisposition
Styrelsens verksamhetsberättelse, ekonomiska berättelse samt förslag till resultatdisposition
att balansera årets överskott mot valfonden godkändes och lades till handlingarna.
6. Behandling av revisorernas berättelse
Gun Risberg föredrog revisorernas berättelse som godkändes och lades till handlingarna.
7. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
Beslutades att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

8. Utdelning av Pionjärpriset
Styrelsen för Nancy Erikssons minnesfond har som tidigare år till uppgift att dela ut
Pionjärpriset till en kvinnoklubbist i Stockholm. Maria Östberg Svanelind överlämnade årets
pris till Maj-Britt Theorin för hennes många och viktiga insatser i politiken som syftar till fred
och rättvisa för kvinnor i världen. Detta mottogs med stående applåder. Maj-Britt tackade
med ett litet anförande om vikten av att fortsätta med s-kvinnornas frågor t ex kring
kärnvapenavtalet. Hon berättade också att det var det första pris hon fått för sitt politiska
arbete.
9. Gästerna har ordet
Regionrådet Aida Hadzialic besökte distriktskongressen och berörde i sitt anförande den
politiska situationen främst i sjukvården som var en historisk uppgift. Hon pekade på
behovet att inleda valrörelsen redan nu för att göra tillräckligt klart hur de socialdemokratiska förslagen är utformade.
10 Nancy Erikssons minnesfond: Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
Maria Östberg Svanelind och Eva-Louise Erlandsson Slorach föredrog verksamheten, bl.a. att
en skrivelse överlämnats till distriktet med förslag om att göra en sammanställning över
Stockholmskvinnor som påverkat vår välfärd i beslutande församlingar och att starta
utbildning/studiecirklar om dessa för nya och gamla medlemmar.
Under verksamhetsåret har även diskuterats vissa ändringar av stadgarna. Detta kommer att
behandlas på nästkommande årskongress.
Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen godkändes och lades till
handlingarna.
11 Nancy Erikssons minnesfond: Behandling av revisorernas berättelse
Revisorernas berättelse redovisades och lades till handlingarna.
12 Nancy Erikssons minnesfond: Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Beslutades att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

Avbrott i förhandlingarna kl. 12.00 – 13.00. Efter lunch aktivitet på stan med att dela ut
Morgonbris

Meddelades att förslag till namn till valberedning ska inlämnas till presidiet. Sonja
Gardefjord meddelade att sockor och smycken fanns i lokalen till försäljning till förmån för
Västsahara-projektet.

13. Gästerna hade ordet.
Förbundets sekreterare Susanne Andersson påminde i ett anförande om att kvinnors löner
fortfarande är lägre än männens och den kampen måste fortsätta. Ett initiativ från förbundet
var också en aktuell aktion ”Fly för livet” som både riktade sig till kvinnor som riskerar att
utsättas för misshandel eller sexuella övergrepp och de som måste kämpa för ett bättre liv.

14. Behandling av motioner.
Motion nr 1: Försäkringskassan och regler för sjukpenning
Beslut: Bifall till motionen.
Motion nr 2: Den psykosociala vården för nya föräldrar måste stärkas.
Beslut: Att tillstyrka motionens punkter 1 t o m 6 och avslå punkt 7 då inget förbundsmöte
genomförs under året.
Motion nr 3: Estetiska ämnen i grundskolan och i gymnasiet.
Beslut: Att bifalla motionen
Motion nr 4: Skolbibliotek
Beslut: Att bifalla motionen.
Motion nr 5: Riv upp EBO-lagen
Beslut: Att bifalla motionen
Motion nr 6: Inför förkortad arbetstid för äldre personal.
Beslut: Att tillstyrka punkterna 1 och 2 och anse attsats 3 besvarad då ingen
förbundskongress äger rum 2020.
Motion nr 7: Höj pensionsavgiften!
Beslut: Att tillstyrka punkterna 1 och 2 men inte 3 då någon förbundskongress inte äger rum
2020.
I anslutning till motionen pekade Hanna Kretz från Avantgarde att större avsättningar måste
göras till pensioner om de skulle bibehålla sin nivå och kunna bli mer jämställda i framtiden.
Motion nr 8. Kostenheter i kommunal regi
Beslut: Att bifalla motionen.
Motion nr 9: om arbetarrörelsens museum
I debatt om motionen gjorde Gerd Sjöberg Granlund, Mia Andersson Wikholm, Madeleine
Hjort, Kerstin Mannerqvist inlägg och ville bifalla motionen. Styrelsens föredragande
ändrade förslaget att avslå motionen till

att distriktsstyrelsen tillskriver partistyrelsen med krav om att levandegöra och utbilda i
arbetarrörelsens historia.
Beslut: Att bifalla motionen.

15. Val av distriktsstyrelse
Ordförande 2 år: Annika Strandhäll, distriktsklubben, nyval
Ordinarie ledamöter, två år:
Tara Twana, Avantgarde, omval
Marina Andersson, Södra KK, omval
Inger Lagerman, Hässelby, nyval
Maja Zachrisson, Rebella, nyval
Ersättare 1 år, till 2021
Märit Gruvaeus, Hägersten, omval
Linda Agetoft, Rebella, nyval
Amanda Runsiö, Avantgarde, nyval
Revisorer, 1 år
Gunilla Landin, Hässelby, omval
Gun Risberg, Vällingby, omval
Revisorsersättare 1 år
Susanne Jensen Engström, TÅB, omval
Fanbärare, ordinarie, 1 år
Jamila Hassankuli, Skärholmen, omval

16. Val av styrelse för Nancy Erikssons minnesfond
Samtliga 1 år, till 2021
Ordförande
Maria Östberg Svanelind, Södra, omval
Kassör
Anki Johansson, Allmänna, omval

Ledamöter
Eva-Louise Erlandsson Slorach, Älvsjö Herrängen, omval
Heidi Lampinen, Rebella, omval
Hanna Kretz, Avantgarde, nyval

Revisorer
Gunilla Landin, Hässelby, omval
Gun Risberg, Vällingby, omval
Revisorsersättare
Susanne Jensen Engström, TÅB, omval

17. Val av valberedning
Sammankallande:
Kerstin Mikaelsson
6. Ledamöter:
Norma Aranda De Gutierrez
Siv Hamring
Molly Bergman
Carina Fredén
Sonja Gardefjord
Eva Fagerhem

18. Ordföranden har ordet
Annika Strandhäll tackade för sitt uppdrag och berörde i sitt anförande hur många resultat
som s-kvinnor kunde se tillbaka på, som särbeskattning, föräldraförsäkring där männen nu
tar ut 30%, varvade listor och samtyckeslagstiftningen. Hon framhöll också att tidigare segrar
ständigt måste försvaras och att nutiden fylls av utmaningar mot den frihet och
självständighet kvinnor uppnått.

19. Gästerna har ordet
Kadir Kasinga, nyvald som oppositionsborgarråd för skolfrågor berörde i sitt anförande hur
lång tid som krävs för att uppnå jämställdhet och vikten att förbättra skolutbildningen för
grupper som haft handikapp på detta område.

20. Styrelsens förslag angående medlemsavgift
Distriktets medlemsavgift är oförändrad, 60 kr per medlem.

21. Behandling av motioner
Motion nr 10. Nancy Erikssons minnesfond
Beslut: Motionen avslogs. Carina Fredén föreslog två tillägg till styrelsens förslag, vilket
styrelsens föredragande accepterade.
Att uppdra åt distriktsstyrelsen att under det kommande verksamhetsåret
regelbundet, återkommande och tydligt informera medlemmar och klubbar om att Nancyfonden finns och att det är möjligt att söka bidrag för t ex arvoderade föreläsningar, utåtriktade aktiviteter som kostar mer än klubbkassan har råd med, projekt, studier etc med
femi nistisk inriktning samt
Att klargöra att Nancyfonden har rätt att dela ut bidrag ur sitt kapital, inte bara
avkastningen.
De två tilläggsattsatserna antogs.
I debatten angående motionen gjordes inlägg från Siv Hamring, Carina Fredén, Maria
Östberg Svanelind, Eva-Louise Erlandssson Slorach samt Anki Johansson.
Motion nr 11: Framtidstankar om institutionsvård för svårt psykiskt sjuka personer
Beslut: Att bifalla motionen.
Motion nr 12: Ny ram för den ekonomiska politiken.
Beslut: Att tillstyrka att-sats ett och två och i övrigt anse motionen besvarad.
Motion nr 13: Barnperspektivet i politiken
Beslut: Att avslå motionen
Motion nr 14: Hemtjänsten om yrke, utbildning och introduktion
Beslut: Att avslå motionen.
I anslutning till motionen gjordes inlägg av Gerd Sjöberg Granlund och Mari Huupponen som
betonade vikten av att hemtjänsten idag kräver en utbildning på undersköterskenivå.

23. Uttalanden
Beslut: Distriktskongressen antog två uttalanden som biläggs protokollet.
1. Fred på jorden -Nu!
2. Statsbidrag till ideella kvinnojourer får inte blandas ihop med konkurrens och
vinstintressen

24. Avtackningar
Carina Fredén, Katrin Nyström och Tara Twana framförde sin uppskattning av Lena Josefsson
för hennes ordförandeskap under 6 år. Katrin Nyström framförde också ett tack från
Catarina Carbell.

25. Distriktskongressen avslutades.
Kvinnodistriktets nya ordförande Annika Strandhäll avtackade kongressens funktionärer och
deltagare och såg fram emot att ta tag i alla aktuella och viktiga frågor som avhandlats.
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