
	
Verksamhetsberättelse 
KFUK Y Feminist Action 2016  
 
 
2016 var ett historiskt år, detta eftersom det var KFUK Y Feminist Actions första verksamhetsår. 
Styrelsen hade under året mest fokus på att sprida nyheten om föreningen internt inom KFUM 
och föreningen fick stort genomslag både nationellt och internationellt. Styrelsens upplevelse är 
att feministiska frågor har fått en större plats i rörelsen enbart genom att föreningen startat, något 
som såklart är jätteroligt!  
 
Styrelsen hade under året tio protokollförda möten, inklusive konstituerande möte. 
Kommunikationen utåt har mest skett via föreningens Facebook-sida samt via en Facebook-
grupp för medlemmar.  
 
Vad har då hänt under året? 
 

• Föreningen har registrerats hos Skatteverket.  
• Först och främst har mycket arbete gått åt till att sätta grunden för föreningen - både den 

ekonomiska och verksamhetsmässiga grunden. 
• Föreningen anordnade firandet av YWCA-dagen den 24e April med flera medlemmar 

som kom och åt tårta, handlade på loppisen och delade med sig av KFUKs historia i 
Sverige.  

• Styrelsen och föreningens medlemmar har deltagit vid flera KFUM-evenemang under 
året.  

o Emma Eklund och Kristina Bergmark (styrelsen) deltog på KFUM Stockholm 
Gotlands inspirationsdag och berättade om föreningen.  

o Emma Eklund (styrelsen) representerade föreningen på YWCA Europes årsmöte 
på Nordirland.  

o Vår medlem Elin Jonsson har deltagit på ordförande- och medarbetarkonferensen 
som anordnades av KFUM Stockholm-Gotland. 

o Elin har också fått möjlighet att delta i Mary-utbildningen i Kiev, Ukraina.  
o Y Feminist Action har också påbörjat planer på samarbete med våra nordiska 

länder för att lyfta KFUK i Sverige och öka arbetet för KFUM över 
nationsgränser.  

o Tove Larsson och Kristina Bergmark (styrelsen) deltog på nationella KFUM-
träffen KFORUM i Malmö.  

• Flera medlemsmöten har arrangerats under årets gång för att ta in förslag på hur 
föreningen ska arbeta. 

• Extra årsmöte hölls i juni för att diskutera ändamålsparagrafen i stadgarna..  
• Föreningen blev inbjuden att hålla workshop på KFUM-festival i Norrköping. Tyvärr 

blev evenemanget inställt.  
 
Tack för ett bra och peppigt första år!  
 
 


