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F! Gotlands arbetsgrupper 2017 

Styrelse 2017  

Ordförande:  Stefan Wesley 

Vice ordförande:  Lisa Tunegård/vakant 

Sekreterare:  Emelie Sundström 

Kassör:  Ingrid Gustafsson 

Medlemsansvarig: Eira Werner 

Övriga ledamöter: Tomas Pettersson (sammankallande aktivism) 

 Tove Jokiranta (ledamot) 

 Emmy Deivert (sammankallande lokal) 

 Peter Almcrantz (sammankallande kommunikation) 

 Cecilia Herdenstam (sammankallande folkbildning) 

 Emma Jernberg (kontaktperson UF! Gotland) 

Antal protokollförda styrelsesammanträden: 14 

Övriga förtroendeposter 2017  

Revisorer:  Gerd Holmgren, Linn Philip  

Valberedningen: Elin Bååth, Marianne Norrby, Johan Sten 

Nämndeman:  Nina Ruthström 

Regionfullma ̈ktige: Elin Bååth 

 Karin Persson (ersättare) 

  Nina Ruthström (ersättare)  

Ersättare i hälso‐ och sjukvårdsnämnden: Torun Ström 

Region Gotlands jämställdhetsgrupp: Agnes Lundgren  

Sammankallande politikgruppen: Marianne Norrby 

Valberedning fullmäktigelista: Lisen Kebbe, Tove Jokiranta, Lisa Tunegård 

Antal betalande medlemmar vid årets slut: 96  

 

Kanslilokal:  F!lialen, Söderväg 1, Visby 

Adress:  Feministiskt initiativ Gotland, Söderväg 1, 62158 Visby 

E‐post:  gotland@feministisktinitiativ.se  

Organisationsnr:  802452‐3873  

Bankkonto: Länsförsäkringar9022.52.531.53 

Swish: 123-113 51 69 
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Händelser under året 

Januari 

Homepartyturné med Gudrun Schyman 

Gudrun Schyman besökte ön 26-27 januari för att hålla tre 

homepartyn i Fårösund, Slite och Visby. I samband med det 

passade vi på att ha ett strategimöte för att ta del av hennes 

kunskap och erfarenhet. 

Februari 

Från köttnorm till vegonorm – motion, debattartikel, 

film och samtalskväll 

När politikerna anlände till regionfullmäktige 27 februari stod 

några F!:are vid entrén och delade ut veganska bullar. 

Anledningen var att vi vid detta 

möte lämnade in en motion om 

vegetabilisk kost som grund i 

skolbespisningen. 

På kvällen arrangerade vi tillsammans med Vegan Gotland en 

föreläsning och en samtalskväll om köttnormen i samhället. 

Föreläste gjorde grisbonden som blev vegan, Gustaf Söderfeldt. 

I samband med detta spred vi också en film på sociala medier 

om vego i skolan. Filmen gjordes av Rumblewood. 

Mars 

Amnesti för våra ensamkommande barn och unga  

Feministiskt initiativ ställde sig bakom rörelsen och namninsamlingen Vi står inte ut. 

Internationella kvinnodagen i Visby  

Victoria Kawesas var 8 mars-talare på Östercentrum i 

Visby där F! Gotland hade ett samarrangemang 

tillsammans med Vänsterpartiet. Även Isabel Enström 

(mp) och Maryam Hosseini (Asylsökande kvinnor på 

Gotland) talade, innan ett demonstrationståg tog vid 

som så småningom avslutades på konditori Siesta där 

evenemanget fortsatte med ytterligare tal och 

underhållning. 
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Partikongress i Västerås 

Den 25-26 mars var Elin Bååth, Emma Jernberg, Annika Wassén, Marianne Norrby, Lisa 

Tunegård, Agnes Lundgren, Mio Ribohn och Stefan Wesley i Västerås. På kongressen som 

hölls skulle en partiledare väljas liksom en ny styrelse. Dessutom skulle nya 

partiprogrammet antas.  

Årsmöte 

Den 30 mars hölls årsmötet där en ny styrelse valdes. Dessutom rapporterades vad som 

hände på partikongressen i Västerås helgen före. 

April 

Solidaritet med utsatta – säg nej till nazisterna!  

I en debattartikel den 29 april uppmanade representanter för F! 

Gotland politikerna i S, V, MP, C, M och L att kliva fram och ta 

ansvaret. ”Makten ligger hos ER att säga nej till att hyra ut mark 

till nazister - sluta göm er bakom tjänstemän och polis.” 

Maj 

1 maj-firande   

INGA NAZISTER PÅ VÅRA GATOR och GOTLANDSHEM INTE TILL 

SALU var huvudramsorna när Vänsterpartiet och Feministiskt 

initiativ firade 1 maj på Gråbo torg. Tal hölls av Saga Carlgren 

och Lars Bjurström från V innan Tomas Pettersson från F! 

avslutade med att tala om att Alla får plats! 



6 (12) 

Medlemsmöte: Tema ensamkommande och asylsökande  

Cecilia Herdenstam höll i medlemsmötet den 3 maj där hon 

och Jalil Ahmadi intervjuade två ensamkommande om varför 

de flytt, hur flykten gick till, hur de har det i Sverige och 

varför de inte kan återvända till Afghanistan. Vi fick också 

höra om kvinnors situation i Afghanistan och hur det är att 

som ung småbarnsmamma leva under utvisningshot. 

Kamp för ensamkommandes rättigheter  

Karin Persson deltog som ersättare i fullmäktige 15 maj, och lyfte i en interpellation det 

akuta läget för ensamkommande som fyller 18 eller åldersuppskrivs.  

Våga utmana stadsnormen!  

F! Gotland i samarbete med ABF bjöd in till en 

samtalskväll den 16 maj om landsbygdspolitik 

och levande landsbygd. Annelie Nordström höll 

i delen ”Landsbygdspolitik i praktiken” och 

Malena Bendelin, projektledare inom Hela 

Sveriga ska leva, höll i ”Hela Gotlands framtid”. 

”Jag befarar att beslutet kommer styras av 

idén om urbaniseringen som en ofrånkomlig naturkraft” skriver Elin Bååth i ett 

debattinlägg 29 maj om det kommande beslutet om serviceutbudet på ön. 

Juni 

Inga nazister på våra gator!  

På regionfullmäktige lämnades vår motion in om att ändra de lokala ordnings-

föreskrifterna så att uthyrning av offentlig mark till nazister blir omöjlig. 

Juli 

                  Almedalsveckan #HJÄRTERUM för mångfald  

                        Den som letade efter F! på årets Almedalsvecka hittade oss inte. Där vi  

                                 skulle ha varit fanns istället tomma, rosa skor med texten  

                                                   #hjärterum. Feministiskt initiativ bojkottade  

                                                      alltså Almedalsveckan, på grund av att nazistiska  

                                                     Nordiska motståndsrörelsen getts tillåtelse att delta. 

Genom detta markerar vi mot legitimeringen av rasism och nazism, samtidigt som vi vill 

visa vår solidaritet med alla de, personer och organisationer, som på grund av det påtagliga 

hotet tvingas till tystnad på plats eller inte alls närvarar i Almedalen. 

Många F!:are deltog i Mångfaldsparaden – marching for thos who can’t. 

https://www.facebook.com/hashtag/hj%C3%A4rterum?source=feed_text&story_id=1646075805403025
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Polisanmälan mot Nordiska motståndsrörelsen 

NMR hann knappt öppna upp sitt tält förrän de blev polisanmälda av F! Gotlands 

styrelseledamot och Feministiskt initiativs rättspolitiska talesperson, Tomas Pettersson, 

som anser att NMR begår flertalet brott bara genom att ta plats i Almedalen. 

September 

Ett år kvar till valet – tre år med F! På 

Gotland 

För att uppmärksamma att det bara är ett 

år kvar till nästa val fanns vi på 

Östercentrum den 9 september och 

informerade om vad vi med ett enda 

mandat av 71 har åstadkommit under 

våra tre år i fullmäktige. Elin Bååth skrev 

även en debattartikel om hur ett rosa 

mandat gör skillnad. 

Gör Bästeträsk och Ojnareskogen till nationalpark! 

Den 13 september skrev Elin Bååth tillsammans med Ojnarekämparna och F!:arna 

Margareta Nobell och Gerd Holmgren en debattartikel om processen att göra den unika 

sjön Bästeträsk och den intilliggande Ojnareskogen till nationalpark.  

Nej till utförsäljning av allmännyttan! 

F! Gotlands Tomas Pettersson debatterade bostadspolitik och Gotlandshem i en 

paneldebatt som arrangerades av Hyresgästföreningen den 13 september. "Att endast se 

till låga hyror och bra ekonomi i Gotlandshem är andefattigt! Ni i S borde inse att målet 

med en stor och stark allmännytta också är att motverka diskriminering, främja 

integration och möjliggöra sociala förturer." 

Nej till NATO 

”Jag känner mig inte säker” inleder en debattartikel den 16 september som F! Gotlands 

styrelseledamot Tomas Pettersson skrivit om den stora krigsövningen Aurora. F! Gotland 

arrangerade, tillsammans med en rad andra organisationer, en manifestation med tal av 

bl.a. Stina Oscarson.  

”Vi skulle ha spelat Lysistrate” 

Den 18 september, mitt under Aurora 17 bjöd F! 

Gotland och Kvinnor för fred på en teaterföreställning 

om kvinnor i fredsrörelsen och ett samtal mellan 

manusförfattaren Stina Oscarson samtalade och 

Gudrun Schyman. 
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Ny organisation för Kultur- och fritidsförvaltningen 

På regionfullmäktige den 25 september var Elin Bååth den enda ledamoten som gick upp 

och argumenterade för att kulturen måste få en egen avdelningschef. 

Hög tid för krafttag mot rasism och nazism 

På fullmäktigemötet i september lämnade vi in en motion om aktivt arbete mot rasism 

och våldsbejakande extremism, samt skrev en debattartikel på ämnet. 

Oktober 

F! kommundagar  

Gotland var helgen 20-22 oktober lite extra rosa då nästan 80 F!:are från hela Sverige 

var på ön. Kommundagarna är till för att F!-politiker, styrelseledamöter och andra aktiva, 

från de kommuner där F! finns representerade, ska kunna lära av varandra och bli ännu 

bättre på det vi gör. I år var det F! Gotland som stod som värdar för detta arrangemang. 

Ny motion om bistånd till papperslösa barn 

Under regionfullmäktige 23 oktober la vi en motion om att Region Gotland ska följa 

Barnkonventionen och möjliggöra bistånd till papperslösa barn. Anledningen är att 

papperslösa barnfamiljer inte längre får matpengar på Gotland. I en radiodebatt dagen 

därpå deltog F! Gotlands Tomas Pettersson som kallade det ”cyniskt och dåligt”. 

November 

Hållbar energi i behåll!  

GEAB:s besked till gotlänningarna att inga fler solceller eller vindkraftverk kommer att få 

anslutas till elnätet är bakvänt och obegripligt, skriver F! Gotlands Gerd Holmgren och 

Lasse Olofsson i en debattartikel 1 november. 
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Samtalskväll om det rosa valåret och #metoo  

Den uppmärksammade #metoo-kampanjen diskuterades på ett medlemsmöte den 8 

november.  

Gotland Pride  

F! Gotland lockade ca 50 pride-firare till visningen den 15 november av storfilmen Tom of 

Finland. Filmen följdes av ett samtal om förtryck och konst mellan Prides Annika Wassén, 

F!:s Tomas Pettersson och publiken. 

Transgender Day of Rememberance  

TDoR äger rum den 20 november varje år, och precis som de senaste åren arrangerade 

F! Gotland en minnesstund för att hedra alla de transpersoner som utsatts för våld och 

mist sina liv i kampen om att få vara sig själva. 

Sexuella trakasserier och övergrepp hotar 

demokratin  

I samband med den pågående #metoo-

kampanjen skriver Elin Bååth tillsammans med 

sex andra gruppledare från fullmäktige den 21 

november en debattartikel om sexuella 

trakasserier och övergrepp i maktens korridorer. 

 

 

Intersektionalitet åt folket  

Den 28 november skrev F! Gotlands Elin Bååth och Tomas Pettersson en replik till en 

debattartikel som påstår att ”intersektionalitet handlar om att gruppera människor 

utifrån vissa påstådda egenskaper, och FI vill att dessa grupper ska behandlas på olika 

sätt”. Elin och Tomas förklarade att intersektionalitet inte handlar om att behandla 

människor olika, utan att uppmärksamma att människor inom olika grupper REDAN 

BEHANDLAS OLIKA - utifrån exempelvis kön, sexualitet och hudfärg. 

Nyfiken på att kandidera till fullmäktige  

Den sista november hölls ett informationsmöte som handlade om vad det innebär att 

kandidera till fullmäktige.  
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December 

Medlemsmöte med veganskt julbord 

Ca 25 personer lockades till medlemsmötet den 6 december som bjöd på ett veganskt 

julbord. Med på mötet fanns ett par personer från Gotlands Djurfristad som, visade film, 

bilder och berättade om sin verksamhet.  

 

Extra medlemsmöte med julfika  

Ett extra medlemsmöte hölls den 19 december för att välja en valberedning till 

fullmäktigelistan. Valdes gjorde Lisen Kebbe, Tove Jokiranta och Lisa Tunegård. 

 

  



11 (12) 

Debattartiklar  

 2017-02-21 Vego i skolan är logiskt 

 2017-03-30 De stolliga feministerna 

 2017-04-10 Amnesti för ensamkommande – (tillsammans med C, V, Röda korset 

och Svenska Kyrkan) 

 2017-04-29 Nazister som hyresgäster? Politikernas ansvar! 

 2017-05-29 Våga utmana stadsnormen! 

 2017-06-08 Inte offrens ansvar att stå upp mot nazisterna 

 2017-06-14 Förnya ordningsföreskrifterna – stoppa uthyrning till nazister 

 2017-09-13 Nationalpark Bästeträsk snarast möjligt! 

 2017-09-16 Nej till NATO 

 2017-09-20 Sätt fler feminister på fullmäktiges stolar 

 2017-09-30 Krafttag mot nazism och rasism 

 2017-11-01 Hållbar energi i behåll 

 2017-11-21 #i maktens korridorer (tillsammans med sex andra partier) 

 2017-11-28 Debattartikel: Representation och synliggörande är grunden för Pride 

Inlämnade interpellationer 

 2017-03-27 Situationen för de ensamkommande barn och unga som fyllt eller 

åldersuppskrivits till 18 år 

Inlämnade motioner 

 2017-02-27 Vegetabilisk kost som grund i skolbespisningen 

 2017-03-27 Avgiftsfria busskort till asylsökande på Gotland 

 2017-06-19 Uthyrning av mark till nazister 

 2017-09-25 Aktivt arbete mot rasism och våldsbejakande extremism 

 2017-10-23 Bistånd till papperslösa barn 

Beslutade motioner 

 2017-02-27 Policy för HBTQ+. Beslut: avslag, men främjandet av mänskliga 

rättigheter och levnadsvillkor för minoritetsgrupper ska ingå som en tydlig del i 

den kommande regionala utvecklingsstrategin, RUS, och levnadsvillkor för 

HBTQ+gruppen och andra minoritetsgrupper lyfts in som handlingsområden för 

God och jämlik hälsa, 2018-2022. 

 2017-06-19 Arbetstidsförkortning till 6 timmars arbetsdag. Beslut: ansågs 

besvarad.  

 2017-12-18 Vegetarisk kost som grund i skolbespisningen. Beslut: delvis avslag, 

delvis besvarad. 
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Ekonomiskt resultat 

Resultaträkning 2017 

Resultaträkning för Feministiskt initiativ Gotland 2017-01-01 till 2017-12-31 

Kontoställning 2016-12-31  112 027,01 

Kontanter 2016-12-31  493,00 

Balanserat överskott 2016  112 520,01 

   

Intäkter   

Partistöd 267 865,00  

Deltagaravg. F! Kommundagar 14 500,00  

Övrigt 3 275,00  

Summa intäkter 285 640,00 285 640,00 

   

Kostnader   

Administration 20 052,78  

Föreläsare inkl resa och boende 54 992,00  

Kursavgifter, deltagaravgifter 10 000,00  

Lokalhyra 128 351,00  

Annonser, affischer, trycksaker 25 454,75  

Material, livsmedel 8 211,01  

Resor, logi 25 809,63  

Summa verksamhetskostnader 272 871,17 272 871,17 

   

Årets över-/underskott 12 768,83  

   

Kontoställning 2017-12-31  125 288,84 

Kontanter 2017-12-31  302,00 

Balanseras till 2017  125 590,84 

 


