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F! Gotlands arbetsgrupper 2016
Styrelse 2016
Ordförande:

Stefan Wesley (sammankallande kommunikationsgruppen)

Vice ordförande:

Elin Bååth (sammankallande politikgruppen)

Kassör:

Ahmed Arba

Sekreterare:

Mio Ribohn

Medlemsansvarig:

Lisa Tunegård

F! Gotland är organiserat i arbetsgrupper, och det är där vi gör verklighet av vår
politik! Vi hälsar alla medlemmar varmt välkomna att engagera sig i någon (eller
flera) av arbetsgrupperna och vara med och arbeta för en rosa revolution.

Politikgruppen

Cecilia Herdenstam (sammankallande
folkbildningsgruppen)
Tomas Pettersson (sammankallande aktivismgruppen)
Olof Lindquist (sammankallande MORKKI)

Politikgruppen driver och utvecklar F! Gotlands politik. Vi diskuterar hur vi ska
ställa oss i olika politiska frågor, vi formulerar politiska förslag till regionfullmäktige
och vi lägger upp strategier för hur vi ska driva vår politik. En stor del av vårt
arbete handlar om att lära oss mer ‐ om de politiska frågor vi vill driva, om det
Gotländska samhället och om lokalpolitik. Det gör vi genom att prata med tjänste‐
personer, experter, läsa och diskutera.

Emma Jernberg (kontaktperson UF!G)
Antal protokollförda styrelsesammanträden: 14
Övriga förtroendeposter 2016
Valberedningen:

Lisen Kebbe, Ella Wolff, Elliott Hammander

Revisorer:

Linnea Möller, Björn Möller

Nämndeman:

Victor Celis

Regionfullmäktige:

Elin Bååth
Karin Persson (ersättare)
Nina Ruthström (ersättare)

Ersättare i hälso‐ och sjukvårdsnämnden: Annika Wassén
Region Gotlands jämställdhetsgrupp: Annika Wassén, Agnes Lundgren
Antal betalande medlemmar vid årets slut: 99 (2015: 101 st)
Kanslilokal:

F!lialen, Söderväg 1, Visby

Adress:

Feministiskt initiativ Gotland, Söderväg 1, 62158 Visby

E‐post:

gotland@feministisktinitiativ.se

Organisationsnr:

802452‐3873
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Kommunikationsgruppen
Kommunikationsgruppen sköter vår hemsida, figotland.se, samt sociala medier
såsom facebook, instagram och twitter. Vi gör illustrationer och konst, sköter
presskontakt tillsammans med presstalespersonerna, och ansvarar för att skicka
våra bästa nyheter till Riks.

Folkbildningsgruppen
Folkbildningsgruppen arrangerar temaevenemang, föreläsningar, diskussioner,
filmvisningar och studiecirklar med syfte att opinionsbilda, sprida partiets politik
och ideologi till allmänheten.

Aktivismgruppen “AktiF!sm”
AktiF!sm anordnar demonstrationer, manifestationer, homepartys, F!ka med F!
och annan aktivism. Dessutom har AktiF!sm huvudansvaret för Fi Gotlands arbete
och evenemang kring Almedalen varje år. Slutligen fixar AktiF!sm pyssel och
dekorationer av våra evenemang och så förstås – fester.
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MORKKI*‐gruppen
*MORKKI= Marginaliserade Orienteringar Relationer Könsidentiteter Könsuttryck
och Intersex. Förkortning som används istället för HBTQ+ då det är mer
inkluderande.
MORKKI har huvudavsvar för Gotland Pride ‐ att samordna evenemang och vara
idéverkstad. Vi ska ha kunskapsöverblick över MORKKI‐politik och finnas som stöd
till övriga F! Gotland. Vi jobbar med internutveckling inom Fi Gotland gällande
HBTQ‐spektrat, och att kontinuerligt utöka och fördjupa gruppens egna kunskap.

Styrelsen
Arbetsgrupperna jobbar alla med samma politiska frågor som vi har bestämt
tillsammans på årsmötet, och som vi gick till val med i vårt valmanifest. Varje
grupp har en sammankallande, och alla sammankallande sitter i styrelsen. På så
sätt kan vi samordna gruppernas verksamheter och se till att alla drar åt samma
håll. Styrelsen har också ansvar för alla frågor om internutveckling och
organisation. Styrelsen har även en representant från Unga Feminister Gotland.

Händelser under året
JANUARI
Det är dags att fatta ett hållbart beslut om Bästeträsk
Regionen har både möjlighet och skyldighet (enligt EU:s vattendirektiv) att skydda
Gotlands största dricksvattentäkt, Bästeträsk, som hotas av Nordkalks planer på
kalkbrott, men på tekniska nämndens senaste sammanträde sköts beslutet upp. I
en debattartikel riktade därför Oscar Larsson och Elin Bååth en uppmaning till
tekniska nämnden att på deras sammanträde den 20 januari fatta det långsiktigt
hållbara och ansvarsfulla beslutet.

Hållbar tillväxt är inte möjligt att uppnå
I Gotlands Tidningar debatterar Elin Bååth med (S)‐skribenten Håkan Ericsson, och
argumenterar för att vi i ett land som Sverige för länge sedan nått gränsen för hur
långt tillväxt kan vara socialt eller ekologiskt hållbart, men att det lyckligtvis finns
alternativa nav att organisera en ekonomi runt än tillväxten.

Officiellt regnbågsmärkta
Den 21 januari blev F! Gotland och UF!
Gotland officiellt regnbågsmärkta! För oss
är det mer än ett klistermärke på dörren
eller en fjäder i hatten – antidiskri‐
minering är en grundsten i vår politik. Vi
var t.ex. det första partiet på Gotland att
bilda en egen intern HBTQ+‐grupp.
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FEBRUARI

Den dömande makten

Öppet hus, årsmöte och inflyttningskalas – En feministisk
mötesplats har blivit verklighet

Den nya F!‐lokalen på Söderväg var proppfull när årets första medlemsmöte gick
av stapeln, och temat var juridik. Victor Celis, nämndeperson för F! (Gotlands
yngsta) och lagman Mikael Mellqvist berättade och Tomas Petterson (advokat och
styrelseledamot i F!) modererade.

Både medlemmar och nyfikna icke‐medlemmar var välkomna när vad som
förmodligen är Gotlands finaste partilokal skulle invigas den 1 februari. Därefter
hölls årsmöte och ny styrelse valdes.

MARS
Feministisk mobilisering för jämlikhet, hållbarhet och
nedrustning – Internationella kvinnodagen 8 mars
2016 hölls manifestationer över hela
landet den 8 mars under parollen
Feministisk mobilisering för jämlikhet,
hållbarhet och nedrustning.

Inkluderande SFI ger bara vinster, både socialt och
ekonomiskt
I en motion till regionfullmäktige föreslår F! Gotland att SFI ska bli tillgängligt för
alla. Detta eftersom folkbokföringskravet blir till ett moment 22 för många: För
att bli folkbokförd måste du ha ett jobb, för att få jobb måste du ha språket, men
för att kunna få språket måste du först ha ett jobb.
Motionen uppmärksammas stort av både lokaltidningarna och P4 Gotland.
‐ Det här är en anledning till att det är viktigt att vi finns, säger Elin Bååth, som
skrivit motionen.

Manifestation för högre kvinnolöner.
Den 15 februari deltog F! Gotland i en manifestation för högre kvinnolöner som
arrangerades av Miljöpartiet.
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Ett nationellt 8 mars‐manifest togs
fram av Stina Oscarson som lästes
upp under manifestationerna. Vi
lyckades fråga först och Stina kom till
oss på Gotland! Hon höll torgtalet på
Östercentrum och därefter gick
demonstrationståget ner till Alme‐
dalsbiblioteket där musikgruppen
Tecken mötte upp med trummusik. Sen följde en helkväll med många
programpunkter som inleddes med föreläsningar av Stina och Malin Nilsson från
Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet. Eira Werner läste manifestet.
En paneldiskussion om säkerhetsfrågor hölls som modererades av Malin med
deltagare från F!, V, S och MP, RFSL, Kvinnojouren Trots, Demokrati för barns
framtid och Svenska kyrkan. Det blev även dans av Agnes Lundgren och musik
med Ida Andersson och Erik Nehro. Flera organisationer hade informationsbord i
foajén och F! bjöd på fika under kvällen.
Konferencierer var Tove Jokiranta och Eira Werner. Kvällen arrangerades av
folkbildningsgruppen och aktivistgruppen i samarrangemang med Unga feminister,
Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Trots kvinnojour, Svenska
kyrkan Visby stift, UN Women, Aktionsgruppen Nej till Nato och ABF.
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F! Gotland gör skillnad ‐ SFI öppnas

Skydda och ta tillvara dricksvattnet!

Efter uppmärksamheten i media blev en del av motionen om inkluderande SFI
verklighet redan efter ett par veckor och SFI öppnades upp för EU‐medborgare
oavsett folkbokföringsstatus.

Radio
Gotland
uppmärksammar
våra
interpellationer om vattenbristen och att vi
”hävdar att mycket drickbart vatten rinner
från Bäste träsk och ut i Östersjön. I en fråga
till regionfullmäktige undrade Fi:s Elin Bååth
om det finns någon möjlighet att ta tillvara på
detta vatten istället. Hon frågar också om det
ställs några krav på öns industrier att spara på
vatten, nu när det införs bevattningsförbud på
stora delar av Gotland.”

F!‐lokalen blev F!lialen
"F!‐lokalen" och "vår lokal på Söderväg"
är kanske inte de skojigaste namnen på
vår lokal på Söderväg. Därför hade vi en
namntävling på våra sociala medier, och
styrelsen utsåg det vinnande namnet:
F!lialen.

Internationella vattendagen: En ö som kan dö
Vattenbristen på Gotland är allvarligare än någonsin och dagen efter internatio‐
nella vattendagen skulle frågan om Bästeträsk upp i tekniska nämnden. F!
Gotland gjorde därför en liten kampanj i sociala medier med en liten film baserad
på Margareta Nobells dikt En ö som kan dö.

Ny motion: Upprätta en HBTQ+policy
Förutom enskilda punktinsatser behövs ett övergripande aktivt arbete med att
förbättra levnadsvillkoren för HBTQ+personer. I Gotland Prides politikerpanel
2015 lyftes frågan om partierna skulle kunna tänka sig att skapa en HBTQ‐policy
för Region Gotland och F! Gotland la i mars en motion om att upprätta en sådan.

APRIL
Medlemsmöte: Tema djurrätt
Vad är egentligen djurrätt? Och hur hänger det ihop med feminism? Var står F! i
frågan? Vilka diskussioner pågår inom partiet? Vilka argument finns för olika
synsätt? På ett medlemsmöte togs del av debatten via media, och fördes ett
samtal runt de här frågorna.
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Öppen rasism och diskriminering i bank‐ och
myndighetssystem
På romernas internationella dag, skriver F! Gotlands Tomas Pettersson om vad
han bevittnade när han skulle hjälpa en EU‐medborgare med några enkla bank‐
och myndighetsärenden. Blogginlägget uppmärksammades ett par dagar senare
av P4 Gotland.

Vi vill stärka demokratin i fullmäktige
Elin Bååth skriver en debattartikel med anledning av att regionstyrelsen föreslår
avslag på vår motion om insynsrätt i styrelsen och nämnder för de partier som
inte har platser. Vi ser det som ett demokratiskt problem att makten flyttas allt
längre från de folkvalda ledamöterna i fullmäktige, för att koncentreras hos en
liten grupp människor (regionstyrelsen), samt överföras till icke folkvalda
personer (nämnderna och tjänstepersoner). Något som 2016 års statliga
demokratiutredning pekat ut som en av de största bristerna i lokaldemokratin.
Debattartikeln kritiseras på Gotlands Tidningars ledarsidor, men F! Gotlands
ordförande Stefan Wesley svarar på kritiken att "Stockholm har inte högre
kostnader på grund av insynsrätten, Svalöv har ingen lokalbrist, debatten i
nämnderna har inte strypts i Kiruna och ingen har krävt att få yttra sig i Sala. Det
här är inget nytt, eget påhitt, det är inget konstigt och det sätter självklart inte
något valresultat ur spel."
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Ingen föds med vare sig slips eller klänning – Patriarkala
normer styr i fullmäktige

Delvis Ja på fullmäktigemotion

Elin Bååth bemöter de liberala argument som florerat i debatten: "Det finns inte
några gruppskillnader mellan kön. Vi är alla bara individer, och allt vad vi gör och
känner väljer vi själva." Det snurrar dessutom runt en föreställning om att den
som talar om gruppskillnader skulle mena att dessa skillnader är medfödda eller
inneboende.

F! Gotlands motion om Handlingsplan om utsatta EU‐medborgare fick delvis ett
ja. Förslaget handlade om att en långsiktig handlingsplan om utsatta EU‐
medborgare upprättas, med syfte att ge stöd och riktlinjer till tjänstemän, samt
att stärka likabehandlingen och motverka risken för utsatthet hos EU‐medborgare
som befinner sig på Gotland, särskilt vad gäller kvinnor och barn. Svaret blev att
ledningskontoret ska återkomma till regionstyrelsen med underlag för en
diskussion om långsiktig planering av ärendet.

Manligt våld största säkerhetsproblemet

Motionen om Ökat och säkrat stöd till tjej‐ och kvinnojourer besvarades däremot
med ett Nej.

När Elin Bååth, som enda kvinna i debatten, tog till orda och framförde en annan
försvarspolitisk uppfattning än Storm och hans manliga kollegor, provocerades
han så till den milda grad att fullmäktiges ordförande fick avvisa honom från
talarstolen. Storms uppträdande var opassande och hatiskt, och en ledarskribent
kallade det ”ett lågvattenmärke”.
Efter att Robin Storm (M) i en debattartikel uppmanat Elin att be om ursäkt
svarade hon med en egen debattartikel där hon utvecklade det hon sagt i
talarstolen samt undrade varför hon skulle be om ursäkt: ”För vad? Att jag är av
en annan åsikt än honom om försvarspolitik. Vad är det för demokrati när jag
behöver be om ursäkt för min politiska ståndpunkt? Storms utspel blir särskilt
märkligt eftersom de flesta som bevittnade det fullmäktigesammanträde Storm
hänvisar till, nog snarast hade väntat sig att han själv skulle bett om ursäkt.”

Internationella dagen för Moder Jord
‐ De flesta av oss är vana vid att tänka på
människan och naturen som två olika,
separata. Men det finns ett annat mer
alltomfattande och inkluderande sätt att
se på världen. Respekt för Jorden som
helhet och för dess invånare och liv‐
givande system. Så skriver Oscar Larsson,
biolog och ersättare för F! Gotland i
fullmäktige, i ett blogginlägg om ett
alternativt förhållningssätt till Jorden.
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MAJ
Rosa första maj
F! Gotland firade 1 maj på Gråbo med demonstrationer och festligheter
tillsammans med Vänsterpartiet. Tomas Pettersson talade:
‐ Människor är inte till för att
arbeta. Människor är inte till för
att sälja sin arbetstid till företag.
Det är i grunden ett kapitalistiskt
system som vi måste våga
ifrågasätta. Och vi måste också
förstå att det som inte är
arbetstid, det är fritid. Och det
är på fritiden vi gör saker ‐
tillsammans och enskilt ‐ som är
farligt för dom som har makt. Vi
fixar till exempel Skoparad nästa helg mot mäns våld mot kvinnor. Och vi träffas
här för att begära mer solidaritet och ett bättre samhälle. Fritiden är farlig, och
det är fritiden som måste frigöras för människor. Vi måste frigöra människor till
att skapa, och att skapa är motsatsen till att producera. Människor måste måla,
dansa, odla, hångla, snacka, vårda varandra, sporta. Allt som inte bidrar till en
ökad tillväxt utan som bidrar till det verkliga livet.
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Vad har din lokala politiker för bakgrund?

Ett rent hav = vår livsnerv (Stoppa mikroplasten)

Gotlands tidningar gjorde en undersökning av vilken politisk färg lokalpolitikerna
hade som ungdomar. Elin Bååth berättar att hon först var medlem i Ung vänster,
men tyckte att det var så hierarkiskt och mansdominerat att hon och hennes
kompisar gjorde uppror och att det slutade med att de istället gick med i
Syndikalisterna. Hon var också med och drog igång tjejjouren på Gotland, samt
den feministiska musikföreningen Lira.

Elin Bååth och Oscar Larssons debattartikel som publicerades på värlsdhavsdagen
handlade om att mikroplasten bara är ett av alla hot mot Österjön, men det är ett
hot Region Gotland faktiskt kan börja göra något åt.

Global rättvisa, systerskap och solidaritet – Stöd de
tvångssteriliserade kvinnorna i Peru
F! Gotlands Elin Bååth och Margareta Nobell skrev tillsammans med 145 andra
feminister från olika politiska rörelser ett öppet brev till den Peruanska staten,
som publicerades i ETC.

Ett hållbart samhälle kräver sänkt arbetstid
I samband med att Elin Bååth lämnade in en motion till Regionfullmäktige om
arbetstidsförkortning skrev hon och Stefan Wesley en debattartikel om att
påbörja försök med sextimmars arbetsdag med bibehållen lön i minst en
verksamhet för att utreda en bredare arbetstidsomläggning.

JULI

Inlämnade motioner och en interpellation

Almedalsveckan 3‐10 juli

På Regionfullmäktige lämnade F! Gotland in en interpellation om Ett inter‐
sektionellt perspektiv i arbetsmarknadspolitiken samt två motioner: Miljöfarligt
avloppslam och Företagens ansvar för vattenbesparing.

Under hela almedalsveckan gick det att
F!ka med F! på vår ”hög‐kvarter” på S:t
Hansgatan 11. F! Riks anordnade inga
seminarier detta år utan fokus låg på
torg‐mötena på Donnersplats med
Gudrun Schyman och gäster. Premiären
stod F! Gotland för och då handlade det
om hur ett litet parti med bara ett
mandat i fullmäktige ändå kan vara med
och förändra och påverka.

JUNI
Världshavsdagen – Ny folder
Inför Världshavsdagen utformades ett
flygblad om vår miljöpolitik som vi
sedan delade ut på Östercentrum
under ett par timmar. Många tog
emot vårt flygblad och var
intresserade av vad vi hade att säga.

13

Vad har din lokala politiker för bakgrund?

Ett rent hav = vår livsnerv (Stoppa mikroplasten)

Gotlands tidningar gjorde en undersökning av vilken politisk färg lokalpolitikerna
hade som ungdomar. Elin Bååth berättar att hon först var medlem i Ung vänster,
men tyckte att det var så hierarkiskt och mansdominerat att hon och hennes
kompisar gjorde uppror och att det slutade med att de istället gick med i
Syndikalisterna. Hon var också med och drog igång tjejjouren på Gotland, samt
den feministiska musikföreningen Lira.

Elin Bååth och Oscar Larssons debattartikel som publicerades på värlsdhavsdagen
handlade om att mikroplasten bara är ett av alla hot mot Österjön, men det är ett
hot Region Gotland faktiskt kan börja göra något åt.

Global rättvisa, systerskap och solidaritet – Stöd de
tvångssteriliserade kvinnorna i Peru
F! Gotlands Elin Bååth och Margareta Nobell skrev tillsammans med 145 andra
feminister från olika politiska rörelser ett öppet brev till den Peruanska staten,
som publicerades i ETC.

Ett hållbart samhälle kräver sänkt arbetstid
I samband med att Elin Bååth lämnade in en motion till Regionfullmäktige om
arbetstidsförkortning skrev hon och Stefan Wesley en debattartikel om att
påbörja försök med sextimmars arbetsdag med bibehållen lön i minst en
verksamhet för att utreda en bredare arbetstidsomläggning.

JULI

Inlämnade motioner och en interpellation

Almedalsveckan 3‐10 juli

På Regionfullmäktige lämnade F! Gotland in en interpellation om Ett inter‐
sektionellt perspektiv i arbetsmarknadspolitiken samt två motioner: Miljöfarligt
avloppslam och Företagens ansvar för vattenbesparing.

Under hela almedalsveckan gick det att
F!ka med F! på vår ”hög‐kvarter” på S:t
Hansgatan 11. F! Riks anordnade inga
seminarier detta år utan fokus låg på
torg‐mötena på Donnersplats med
Gudrun Schyman och gäster. Premiären
stod F! Gotland för och då handlade det
om hur ett litet parti med bara ett
mandat i fullmäktige ändå kan vara med
och förändra och påverka.

JUNI
Världshavsdagen – Ny folder
Inför Världshavsdagen utformades ett
flygblad om vår miljöpolitik som vi
sedan delade ut på Östercentrum
under ett par timmar. Många tog
emot vårt flygblad och var
intresserade av vad vi hade att säga.

14

Urfolkens kamp för rättigheter och livsrum

Feministisk säkerhetspolitik
På Almedalsveckans första dag arrangerade F! Gotland, tillsammans med aktions‐
gruppen Nej till Nato, seminariet Feministisk säkerhetspolitik med Gudrun
Schyman. Seminariet behandlade den militära upprustningen i Sverige och på
Gotland kontra andra viktiga säkerhetsfrågor. Seminariet hölls i Folkets bios
lokaler och Tomas Pettersson var konferencier.

Carmen Blanco Valer, lärare, debattör
och aktivist i urfolksrörelsen med
stora kunskaper i global och anti‐
rasistisk feminism, berättade på ett
engagerande sätt om urfolkens rättig‐
heter som alltmer hotas av miljö‐
skadliga verksamheter och rovdrift
med exempel från Latinamerika och
Sverige. Konferencier var Lisen Kebbe
och föreläsningen var på Almedals‐
biblioteket.

Kommundagarna i Kiruna
På kommundagarna träffas politiker, och andra politiskt aktiva involverade, från
de 13 kommuner där F! sitter representerade. Dessa dagar ägde i år rum i Kiruna
och från Gotland åkte Annika Wassén, Marianne Norrby, Lisa Tunegård och Stefan
Wesley. Elin Bååth skulle ha åkt med men fick förhinder.

AUGUSTI
F! Gotland levererar
nationell talesperson!

Bland årets programpunkter fanns kommunen som arbetsgivare, stadsplanering,
budgetarbete och gender budgeting m.m.

Stoltheten nådde inga gränser när
vår alldeles egna Tomas Pettersson
valdes till nationell talesperson i
rätts‐ och kriminalpolitiska frågor
för Feministiskt initiativ.

Innan avslutningen fick F! Gotland äran att arrangera F! Kommundagar 2017.

Bokmässan: Smältande glaciärer och hotade träsk

SEPTEMBER

F! Gotlands Elin Bååth talade på bokmässan tillsammans med Carmen Blanco
Valer om den feministiska kampen för vatten ‐ från Latinamerika till Gotland och
Ojnareskogen, inbjudna av Svalorna Latinamerika.

MEDLEMSMÖTE: TEMA FEMINISM

Svar på fullmäktigemotioner

Varför är vi feminister? Vad menar vi egentligen med feminism? Vilka olika
feminismer finns det och vad förenar oss? Elin Bååth, Annika Wassén och Tomas
Pettersson gav en inledande grund till feminsmens olika inriktningar.

Vårt förslag om att SFI ska öppnas för asylsökande, papperslösa och EU‐
medborgare ledde till att det uppdagades att Region Gotland inte följt lagen.
Felet rättades till och nu har EU‐medborgare rätt att läsa SFI. I övrigt blev
motionen nerröstad.
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Vårt förslag om att en genomgripande plan för hur det normkritiska perspektivet
ska implementeras i verksamheterna röstades ner.

OKTOBER

En manifestation mot rasism och sexism hålls den 16 november som får stor
medial uppmärksamhet såväl i de stora rikstäckande tidningarna som på TV‐
nyheterna. Manifestationen blir lyckad med många besökare, och de befarade
oroligheterna uteblir. Däremot blir F! Gotland rejält attackerade på social medier
och ett flertal personer sitter en helg sysselsatta med att radera hatiska
kommentarer och blockera facebook‐användare. En F!‐medlem drabbas även
personligen med hot på både SMS och e‐post, vilket leder till polisanmälan och
personlarm.

F! och SD har hanterat politiken på helt olika sätt

Vi kan bättre – Sluta mingla med nazister

P4 Gotland rapporterar att "Desto mer aktiv har Feministiskt Initiativs ledamot
Elin Bååth varit. 24 motioner och interpellationer har det blivit.

F! Gotlands Tomas Pettersson, tillika rättspolitisk talesperson, skriver tillsammans
med Gudrun Schyman och Victoria Kawesa att ”den organiserade rasismen utgör
ett allvarligt hot mot demokratin och innebär en begränsning av det offentliga
rummet för alla oss som är föremål för deras hat och våld” och att ”Sverige fått
återkommande kritik från FN:s rasdiskrimineringskommitté för att inte leva upp
till våra åtaganden. Vi får bland annat kritik för att vi inte infört förbud mot
nazistiska organisationer.”

Vi hade också föreslagit att öppna upp nämnderna så att partier som inte har en
plats där har möjlighet att ta del av sammanträdena och därmed få tillgång till
samma information som övriga. Även detta förslag röstades ner.

‐ Jag är inte vald för att sitta tyst, säger Elin Bååth. Jag tror att mina väljare
förväntar sig att jag jobbar för den platsen jag fått och den förtroendepost jag
innehar. Att jag aktivt ska engagera mig i den politik som jag har lovat att driva."
Även Gotlands Folkblads ledarskribent Erik Fransson skriver om skillnaden mellan
hur SD och F! förvaltat sina mandat på Gotland: ”SD:s Kaj Lundmark tar ut lön till
egen ficka från det skattefinansierade partistödet, samtidigt som han under de
gångna två åren bara lagt ett enda förslag, och besökt talarstolen en handfull
gånger. F!:s Elin Bååth jobbar helt ideellt, men har lagt 24 motioner och
interpellationer, och lyfter debatten på varje sammanträde. ”

Låt oss stå enade mot rasism och sexism
F! Gotlands Elin Bååth och en rad
andra ledande gotlänningar uttalar sig
i lokaltidningarna den 10 november
om de senaste dagarnas oroligheter på
Gotland. Det är rasister och nazister
som de senaste dagarna mobiliserat
ett medborgargarde och bl.a. hotat
åklagare, efter att förövarna i en
gruppvåldtäkt släppts med motive‐
ringen att kvinnan inte gjort tillräckligt
motstånd.
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Internationella flickadagen: Hedersförtyck och feminism
Cecilia Herdenstam, Elin Bååth, och
Eira Werner skriver tillsammans med
Toktam Jahangiry en debattartikel, Vi
förstår bara hur viktiga våra röster är
när de blir tystade, som publiceras på
Internationella flickadagen. Toktam
Jahangiry, socionom, sexolog och
Feministiskt initiativs sexualpolitiska talesperson, är på Gotland för att hålla en
föreläsning om Våld och förtryck i hederns namn med många exempel utifrån
hennes egen yrkeserfarenhet och verksamhet från kvinnojoursarbete. En
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‐ Jag är inte vald för att sitta tyst, säger Elin Bååth. Jag tror att mina väljare
förväntar sig att jag jobbar för den platsen jag fått och den förtroendepost jag
innehar. Att jag aktivt ska engagera mig i den politik som jag har lovat att driva."
Även Gotlands Folkblads ledarskribent Erik Fransson skriver om skillnaden mellan
hur SD och F! förvaltat sina mandat på Gotland: ”SD:s Kaj Lundmark tar ut lön till
egen ficka från det skattefinansierade partistödet, samtidigt som han under de
gångna två åren bara lagt ett enda förslag, och besökt talarstolen en handfull
gånger. F!:s Elin Bååth jobbar helt ideellt, men har lagt 24 motioner och
interpellationer, och lyfter debatten på varje sammanträde. ”

Låt oss stå enade mot rasism och sexism
F! Gotlands Elin Bååth och en rad
andra ledande gotlänningar uttalar sig
i lokaltidningarna den 10 november
om de senaste dagarnas oroligheter på
Gotland. Det är rasister och nazister
som de senaste dagarna mobiliserat
ett medborgargarde och bl.a. hotat
åklagare, efter att förövarna i en
gruppvåldtäkt släppts med motive‐
ringen att kvinnan inte gjort tillräckligt
motstånd.

Internationella flickadagen: Hedersförtyck och feminism
Cecilia Herdenstam, Elin Bååth, och
Eira Werner skriver tillsammans med
Toktam Jahangiry en debattartikel, Vi
förstår bara hur viktiga våra röster är
när de blir tystade, som publiceras på
Internationella flickadagen. Toktam
Jahangiry, socionom, sexolog och
Feministiskt initiativs sexualpolitiska talesperson, är på Gotland för att hålla en
föreläsning om Våld och förtryck i hederns namn med många exempel utifrån
hennes egen yrkeserfarenhet och verksamhet från kvinnojoursarbete. En
ögonöppnare för många av oss som gav oss flera nya perspektiv.
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Den transpolitiska segern hyllas
En punkt i vår omfattande motion om
förbättrad vård för transpersoner gick
igenom. Från att det inte funnits någon
information i regionens kanaler om hur
man som transperson går tillväga med
könsidentitetsutredning, könsbekräftande
vård etc, har vi nu ett fullmäktigebeslut på
att det SKA finnas. Det är ett litet, men
viktigt steg i rätt riktning.
Detta uppmärksammade Gotlands Tid‐
ningar i sin ledare: "Elin Bååth (FI) lyckade i
måndags med sin kunskap, sin saklighet och ett uppenbart äkta engagemang få
igenom en till synes självklar åtgärd: att transpersoner har rätt till ett respektfullt
bemötande i vården. Det var fint att se den fullständiga enighet som präglade
fullmäktige i denna fråga och det var också ett bevis på hur man kan använda sin
roll som politiker till att praktiskt påverka vardagen till det bättre. Med bara ett
enda mandat i fullmäktige dessutom. Respekt."

Transgender Day of Remembrance
En minnesceremoni för de som fallit offer för transfobin under året som gått och
genom mänsklighetens historia.

Välfärd och hållbarhet – Inte mer tillväxt
När regionfullmäktige antog ett tillväxtprogram var F! enda parti att kritisera, och
menade att vi inte behöver ett tillväxtprogram som möjligtvis tillåter lite
hållbarhet – vi behöver ett hållbarhetsprogram som möjligtvis tillåter lite tillväxt.
För att förklara och utveckla vad vi menar skrev Elin Bååth och Stefan Wesley
debattartikeln Slopa tillväxtprogrammet.

DECEMBER
Med kärleken som drivkraft
SVT Östnytt berättar i ett reportage om hur Sandra Isaksson (F! Norrköping) och
Elin Bååth (F! Gotland) kämpar, med kärleken som drivkraft.

Elin Bååth nominerad till partisekreterare

NOVEMBER

– Det är en enorm ära att bli nominerad till den här posten, men jag känner mig
också väldigt överväldigad. Är jag tillräckligt erfaren? Har jag vad som krävs? Mitt
fokus ligger helt och fullt på Gotland just nu i alla fall, säger Elin Bååth.

Gotland Pride
F! Gotlands prideaktiviteter arrangeras av
MORKKI och folkbildningsgruppen. I år sam‐
arbetade de kring föreläsningen Transaktivism
genom scenkonst av Aleksa Lundberg, en
välbesökt och uppskattad föreläsning på
Almedalsbiblioteket. Konferencier var Johan
Sten.
I debatten mellan gotländska lokalpolitiker representerades F! av Olof Lindqvist,
styrelsemedlem och sammankallande för HBTQ‐gruppen MORKKI.
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Medlemsmöte: Feminism, miljö och djurrätt ‐ Julavslutning
Närmare 40 personer samlades för att delta på årets sista medlemsmöte, äta ett
veganskt julbord, och samtala kring temat Feminism, miljö och djurrätt.

Årets sista fullmäktige
På årets avslutande fullmäktigemöte var vår motion om utfasning av mikroplast.
Ledningskontoret svarar med en skrivelse som regionstyrelsen anser för att
motionen ska anses besvarad. Eva Gahnström (C) yrkar bifall till motionen, men
beslutet blir enligt regionstyrelsens förslag.

Den transpolitiska segern hyllas
En punkt i vår omfattande motion om
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20

Debattartiklar

Inlämnade interpellationer

Det är dags att fatta ett hållbart beslut om Bästeträsk

2016‐03‐26 – Miljögifter i avloppsslam

Elin Bååth & Oscar Larsson, Hela Gotland, 2016‐01‐05

Hållbar tillväxt är inte möjligt att uppnå
Elin Bååth, Hela Gotland, 2016‐01‐13

Vi vill stärka demokratin i fullmäktige

2016‐03‐26 – Åtgärder mot vattenbristen
2016‐04‐12 – Helårskontrakt för studentbostäder
2016‐05‐31 – Ett intersektionellt perspektiv i arbetsmarknadspolitiken

Elin Bååth, Hela Gotland, GT, 2016‐04‐11

Inlämnade motioner

Insynsrätt, inte anarki
Stefan Wesley, GT, 2016‐04‐13

2016‐03‐21 – HBTQ+policy

Ingen föds med vare sig slips eller klänning
Elin Bååth, GT, 2016‐04‐13

2016‐05‐31 – Miljöfarligt avloppslam

Manligt våld största säkerhetsproblemet

2016‐05‐31 – Företagens ansvar för vattenbesparing

Elin Bååth, Hela Gotland, 2016‐04‐16

2016‐06‐16 – Arbetstidsförkortning

Stöd de tvångssteriliserade kvinnorna i Peru
Elin Bååth, Margareta Nobell m.fl., ETC, 2016‐05‐27

Ett rent hav = vår livsnerv

Beslutade motioner

Elin Bååth & Oscar Larsson, Hela Gotland, 2016‐06‐01

2016‐04‐04 ‐ Handlingsplan om utsatta EU‐medborgare – Delvis Ja

Ett hållbart samhälle kräver sänkt arbetstid

2016‐04‐25 – Ökat och säkrat stöd till tjej‐ och kvinnojourer – Nej

Elin Bååth & Stefan Wesley, Hela Gotland, 2016‐06‐17

Vi kan bättre ‐ sluta mingla med nazister
Tomas Pettersson, Victoria Kawesa, Gudrun Schyman, Aftonbladet, 2016‐10‐10

Vi förstår bara hur viktiga våra röster är när de blir tystade
Cecilia Herdenstam , Elin Bååth, Toktam Jahangiry, Eira Werner, Hela Gotland,
2016‐10‐11

Slopa tillväxtprogrammet
Elin Bååth & Stefan Wesley, Hela Gotland, 2016‐11‐28
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2016‐09‐26 – Inkluderande SFI – Delvis ja
2016‐09‐26 – Normkritisk pedagogik – Nej
2016‐09‐26 – Närvarorätt – Nej
2016‐10‐24 – Förbättrad vård för transpersoner – Delvis ja
2016‐12‐19 – Utfasning av mikroplast – Nej
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Ekonomiskt resultat 2016
Kontoställning 2015‐12‐31

126 200,27

Kontanter 2015‐12‐31

509,00

Balanserat överskott 2015

126 709,27

Intäkter
Partistöd

268 265,00

Övrigt

2 215,00

Summa intäkter

270 450,00

270 450,00

Kostnader
Administration

47 925,50

Föreläsare, gager etc.

56 481,50

Kursavgifter etc.

16 138,00

Lokalhyra

103 593,00

Material, livsmedel

12 502,64

Möbler, datorutrustning

23 548,62

Resor, logi

24 480,00

Summa verksamhetskostnader

284 669,26

Årets över‐/underskott

– 14 189,26

Kontoställning 2016‐12‐31

284 669,26

112 027,01

Kontanter 2016‐12‐31

493,00

Balanseras till 2017

112 520,01
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