
 

 

Verksamhetsberättelse 2019 

Feministiskt initiativ Gotland 

 

 

 



F! Gotlands arbetsgrupper 2019 

Styrelse 2019 

Ordförande:   Lotta Persson 

Sekreterare:   Rullande (tidigare Martin Kolberg) 

Kassör:   Gerd Holmgren 

Övriga ledamöter:  Peter Almcrantz 

  Eva Rinblad 

  Elin Guteskär 

  Gunnar Holten 

  Vera Kebbe 

 

Antal protokollförda styrelsesammanträden: 12 

 

 

Övriga förtroendeposter 2019 

Revisorer:   Lisen Kebbe, Cecilia Herdenstam 

Valberedningen:  Agnes Lundgren, Ulla Persson, Gubb Marit Stigson (tidigare även 

Eira Werner) 

Nämndemän:  Nina Ruthström (Tingsrätten) 

Peter Almcrantz (Förvaltningsrätten) 

Regionfullmäktige:  Torun Ström  

Gerd Holmgren (gruppledare) 

Eira Werner (ersättare) 

Lotta Persson (ersättare) 

Ersättare i Regionstyrelsen: Gubb Marit Stigson 

Ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämnden: Elin Bååth 

Ersättare i barn- och utbildningsnämnden: Eva Rinblad 

Ersättare i Tekniska nämnden: Gerd Holmgren 

Ersättare i Miljö- och byggnämnden: Gubb Marit Stigson 

Ersättare i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden: Cecilia Herdenstam 

Ersättare i Socialnämnden: Britt Valleryd 

Ersättare i Kultur- och fritidsberedningen: Gunnar Holten 

Ersättare i Valnämnden: Torun Ström 

Ersättare i Gotlandsmusikens styrelse: Lotta Persson 

Ersättare i Sparbankens styrelse: Lisen Kebbe 



Kanslilokal:  F!lialen, Söderväg 1, Visby 

Adress: Feministiskt initiativ Gotland, Söderväg 1, 62158 Visby 

E-post:  gotland@feministisktinitiativ.se 

Organisationsnummer: 802452-3873 

Bankkonto:  Länsförsäkringar: 9022.52.531.53 

Swish (F! nationella):  123 113 51 69 

 

Antal betalande medlemmar vid årets slut: 57 

  

mailto:gotland@feministisktinitiativ.se


Händelser under året 

 

Februari 

Kongress i Sundsvall 

En stor grupp från F! Gotland deltog i partikongressen i Sundsvall.  

 

Medlemsmöte – rapport från kongress m.m.  

Medlemsmöte med information från kongressen som ägde rum i Sundsvall tidigare under året.  

 

F!-kören  

F!-kören startas och repar vid ett par tillfällen för att uppträda vid uppmärksammandet av 

Internationella kvinnodagen 8:e mars.  

 

Mars 

Internationella kvinnodagen 

F! Gotland uppmärksammade Internationella kvinnodagen genom en manifestation på 

Östercentrum tillsammans med Klimatfredag Gotland och Kvinnofronten Gotland.  På 

talarlistan fanns Eira Werner från Feministiskt initiativ 

Gotland, Maud Söderberg från bland annat 

fredsrörelsen, Idun Vinterros som studerar till 

kvinnohistoriker, Emma Jernberg från Unga Feminister 

samt Agnes Hallberg från Kvinnofronten Gotland.  

Efter talen på Östercentrum marscherade hela gruppen 

genom Visby innerstad till Joda Bar där Vänsterpartiets 

kvinnodagsprogram inleddes.  

 

 

 

 

 

 



Årsmöte F! Gotland 

Vi arrangerade årsmöte där vi valde vår nya 

styrelse, valberedning och revisorer. Vi gick 

även igenom 2018 års verksamhetsberättelse 

och tackade av två föregående ordförande 

Torun Ström och Elin Bååth.  

  

 

 

Våffeldag och medlemsmöte om EU-valet 

Vi laddade lokalen med våffeljärn och –smet och medan vi gräddade och åt 

passade vi på att informera gästerna om det kommande EU-valet och vilka 

aktiviteter som skulle genomföras i och med detta.  

 

April 

Torgmöte med partiledarbesök 

Vår då nyvalda partiledare Farida al-Abani besökte Gotland för ett torgmöte på Östercentrum. 

Ett tappert gäng bjöd på kaffe och delade ut flyers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Homeparty med vår partiledare Farida al-Abani 

När hon ändå var på plats på ön passade Farida på att hålla ett homeparty i F!lialen. Vi bjöd 

på hemgjord soppa och nybakat bröd och Farida pratade om sitt engagemang i F! och om sina 

hjärtefrågor.  

 

 



Barnrätt med Johanna Ivarsson – hur förbereder vi barnrättslagen? 

Vår partisekreterare Johanna Ivarsson besökte oss för att prata om barnrättspolitik och hur vi 

kan arbeta oss för att förbereda inför att FN:s barnkonvention blir svensk lag 1:a januari 2020.  

 

Maj 

1:a maj med Feministiskt initiativ och Vänsterpartiet 

Vi firade 1:a maj tillsammans med Vänsterpartiet. Med samling på 

Cirkusplatsen i Visby hade vi korvgrillning, musik, tal och bokbord. Eira 

Werner höll ett lysande tal för F! Gotlands räkning och därefter tågade 

vi tillsammans genom Visby innerstad.  

 

 

Romers utsatthet i EU – samtal med Soraya Post, Joakim Månsson Bengtsson och 

Elin Ahlström Taikon 

Som en del av EU-valkampanjen fick vi besök av våra EU-kandidater Soraya Post och Joakim 

Månsson Bengtsson. Tillsammans med vår inbjudna gäst Elin Ahlström Taikon, grundare av 

organisationen Roma People, ledde moderator Agnes Lundgren ett panelsamtal om romers 

utsatthet i EU förr och nu, och vilka strategier som finns för att stärka romers rättigheter. 

Evenemanget gick av stapeln på Almedalsbiblioteket och F! Gotland bjöd på fika från Café 

Foajé.  

  

 

Medlemsmöte med EU-info och val av nya F!-politiker 

Medlemsmöte med tema EU-valet. Vi valde även Nina Ruthström och Peter Almcrantz till nya 

nämndemän till Tingsrätten och Förvaltningsrätten, Gubb Marit Stigson till ny ersättare i 

Regionstyrelsen, samt Agnes Lundgren och Eira Werner till valberedningen. 

 

 



Valbodarna öppnar! 

Den 10:e maj kom valbodarna till Östercentrum och vi 

var där för att dekorera och öppna vår bod.  

 

 

 

 

 

 

 

 

F!-fika för 100 år med kvinnlig rösträtt! 

Den 24:e maj var det 100 år sedan den kvinnliga rösträtten klubbades igenom i Sverige. Vi 

firade genom att bjuda på fika i vår valbod. 

 

 



Valvaka och knytis med F! Gotland! 

EU-valet gick av stapeln 26:e maj och vi bjöd in till valvaka med knytis i F!lialen.  

 

 

Juni 

Medlemsmöte – eftervalssnack, budget och eventuellt val 

Vi arrangerade medlemsmöte för att diskutera och utvärdera valrörelsen och valresultatet 

från tidigare EU-val. Vi diskuterade även kommande budgetfullmäktige och gjorde 

prioriteringar inför de budgetförhandlingar vi har inom oppositionsarbetet. Mötet tog även 

ställning till att eventuellt behålla ordinarie och ersättarplats i hälso- och sjukvårdsnämnden. 

Mötet beslutade att försöka behålla båda platserna om vi lyckades hitta nya representanter. 

 

Medlemsmöte – inför budgetfullmäktige + val 

Ytterligare ett medlemsmöte hölls med diskussion inför budgetfullmäktige senare under 

månaden. Efter förhandlingar med övriga rödgrönrosa oppositionen hade vi arbetat fram ett 

budgetförslag vilket skulle komma att presenteras på en pressträff senare. Vår ersättare i 

Regionstyrelsen, Gubb Marit Stigson, informerade om detta. Vi valde även Elin Bååth till ny 

ordinarie i hälso- och sjukvårdsnämnden.  

 

 

 

 



Juli 

Gå med F! Gotland i mångfaldsparaden! 

Vi deltog under egen banderoll i Mångfaldsparaden under Almedalsveckan. Tillsammans med 

tillresta F!or från övriga landet tågade vi tillsammans med tusentals andra genom Visby och 

till Almedalen. 

 

 

September 

Medlemsmöte + val 

Medlemsmöte med val av ny ersättare i Kultur- och fritidsberedningen. Mötet valde Gunnar 

Holten till ny ersättare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kick-off! 

Vi arrangerade kick-off med styrelsen, politikergruppen och valberedningen hemma hos Eva 

Rinblad i Fröjel. Under tre fina dagar lärde vi känna varandra bättre, smidde planer för 

framtiden, kartlade våra resurser och begräsningar och åt massa god mat. 

 

 

Besök hos Urbergsgruppen Klintehamn 

I samband med vår kick-off gjorde vi ett studiebesök hos Urbergsgruppen Klintehamn för att 

få bättre kunskaper om Klinte och Snögrinde där SMA Mineral ansökt om utökad 

täktverksamhet. Vi fick en guidad tur i området och massor av information från 

Urbergsgruppen. 

 

 

 



Oktober 

Medlemsmöte – Budget 

Det var åter igen dags för budgetförhandlingar och vi höll medlemsmöte för att ge vår 

representant i Regionstyrelsen, Gubb Marit Stigson, mandat och prioriteringar att förhandla 

med övriga rödgrönrosa oppositionen om budgetavstämningen i Regionfullmäktige. 

 

November 

Pride: Regnbågsfika + info: F!:s kamp för bättre vård för transpersoner 

Som en del av Gotland Pride 2019 bjöd vi in till regnbågsfika i F!lialen. Inbjuden gäst var vår 

ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden, Elin Bååth, som berättade om de motioner och 

interpellationer hon skrivit i syfte att förbättra transvården på Gotland. 

 

Pride: Den (o)äkta flickan 

Vi sponsrade, tillsammans med S, V, Mp och kulturföreningen Roxy, teaterföreställningen Den 

(o)äkta flickan med tre föreställningar i Vårdklockans kyrka 15-16:e november.  

 

Bild från Roxys hemsida. 

 



Body Rights och Agenda 2030 

Tillsammans med RFSU och V Gotland bjöd vi in RFSU-ambassadör Bonnie Dahlström att 

föreläsa om Agenda 2030 och hur målen kan kopplas till sexuell- och reproduktiv hälsa och 

hbtq-rättigheter. Föreläsningen hölls på Lila Shala i Visby. 

 

 

December 

Medlemsmöte med Patrik von Corswant: Kor, hopp och kärlek 

Patrik von Corswant besökte oss för att föreläsa om ”Ekosystemets fyra delar. En gud som hör 

och ser allt… eller? Beslutsystem för helheten. Mat, trosföreställningar och krig.” 

 

Medlemsmöte: Julmys och knytis 

I slutet av året bjöd vi in till traditionsenligt julmys med knytis. Vi fick ihop en ordentlig 

festmåltid och ett gäng nya och gamla medlemmar samlades för att samtala om året och göra 

planer för kommande. Vi fick även chans att tävla i ett litet F!-quiz. 

 

 

  



Motioner och interpellationer som lämnats in under året 

 Interpellation – information om vård vid könsdysfori 

 Interpellation – om regionens förberedelser inför att Barnkonventionen blir svensk lag 

1/1 2020 

 Motion – förbättrad vård för transpersoner 2.0 

 Motion – gynekologisk vård för transpersoner  

 

Insändare som publicerats under året 

 Dags att erkänna naturens rättigheter, Hela Gotland 2019-03-03 

 Kvinnokamp och miljörörelse, Hela Gotland 2019-03-06 

 Nej till utökad kalkbrytning i Klinte, Hela Gotland 2019-06-10 

 Det är vi som ska anpassa oss till Almarna, Hela Gotland 2019-09-13 

 Vården för transpersoner behöver bli bättre, Hela Gotland 2019-10-29 

 Kultur, välfärd och vatten för livet på norr, Hela Gotland 2019-11-25 

 Vegetarisk ekomat för klimat, miljö och hälsa, Hela Gotland 2019-12-02 

 Djupt oroande beslut om stenbrytning, Hela Gotland 2019-12-19 


