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F! Gotlands arbetsgrupper 2020 
 
Styrelse 2020  
Ordförande:   Lotta Persson 
Sekreterare:   Vera Kebbe 
Kassör:   Gerd Holmgren 
Övriga ledamöter:  Gunnar Holten 
  Malin Friis 
  Peter Almcrantz 
  Eva Rinblad  
  Sara Ahlin Schwanbohm (UF!) 
 
Antal protokollförda styrelsesammanträden:  9 
 

Övriga förtroendeposter 2020 
Revisorer:   Lisen Kebbe, Cecilia Herdenstam 
Valberedningen:  Agnes Lundgren, Elisabet Gredner , Gubb Marit Stigson  

 
Nämndemän:   Nina Ruthström (Tingsrätten) Peter Almcrantz (Förvaltningsrätten)  
 
Regionfullmäktige:  Torun Ström 

Gerd Holmgren (gruppledare)  
Lotta Persson (ersättare)  
Stefan Wesley (ersättare) (tidigare Eira Werner) 
 

Ersättare i Regionstyrelsen: Gubb Marit Stigson  
 
Ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämnden: Lisen Kebbe (tidigare 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:  Gunnar Holten (tidigare 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 
 
Ersättare i Förvaltningsrätten: Peter Almcrantz 
 
Ersättare i Tingsrätten: Nina Ruthström 
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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: 55  
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Händelser under året  
2020 kommer vi att minnas som ett år där vi inte bara fick ställa in utan också 
ställa om. Vi fick lära oss att mötas digitalt vilket både var en utmaning och en 
möjlighet.  
 

Januari 
Uppstartsmöte med Eventplaneringsgruppen 
Information om och introduktion till Eventplaneringsgruppens arbete.  

 

Rosa Kommundagar i Göteborg 
Från F! Gotland deltog Gerd Holmgren, Gubb 
Marit Stigson, Lotta Persson, Lisen Kebbe och 
Gunnar Holten. 
 

Medlemsmöte -Nyfiken på F! / info från 
kommundagarna 
Information om och introduktion till F! Gotland. 
En del av våra folkvalda berättade om 
kommundagarna i Göteborg.  
 

 
F! Gotland ville överklaga domen om SMA:s brytning i Klintehamn 
Tillsammans med flera andra partier ur oppositionen lämnade vi in en önskan till Regionstyrelsens 
ordförande Eva Nypelius om att överklaga den dom som beviljad SMA:s ansökan om utökad 
täktverksamhet i Klintehamn. Vi ansåg dels att den demokratiska processen inte respekterats samt 
att domen stod i strid med regionens mål om ekologisk och social hållbarhet varför SMA borde ha 
fått avslag. 
 
 

Februari 
Planeringsmöte inför 8 mars 
Eventplaneringsgruppen träffades för att planera detaljerna 
kring uppmärksammandet av Internationella Kvinnodagen 8 
mars. 
 
 

Rädda folkhögskolan! 
Feministiskt initiativ besökte det samtal om besparingarna på 
Gotlands Folkhögskola som arrangerades i Fårösund. 
Folkhögskolorna SFI Fårösund, Livskraft i Hemse och Ella 
Music Education hotades av Alliansens nedläggningsplaner. 
Vi ansåg att Gotlands folkhögskolor starkt bidrar till en 
levande landsbygd, stärker demokratin genom normvidgande 
verksamhet och fler vägar till utbildning och är en del i det vi 
kallar att färdas väl genom livet.  
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Mars 

Årsmöte 2020 
Under årsmötet deltog 16 personer. Motioner om 
stadgeändringar gällande styrelsens verksamhetsår (tidigare 
mandatperiod), kassörens befogenhet samt på vilken tid styrelsen 
väljs bifölls.   
 

Internationella Kvinnodagen med F!, V, Mp och S-kvinnor 
Manifestation med talare från respektive parti hölls på 
Östercentrum i Visby. För F! talade Lisa Gredner som var med och 
startade F! Gotland. Det var även livemusik och fika.  
 

 
April 
Digital bokcirkel: Naturens rättigheter -att skapa fred med jorden 
Boken Naturens rättigheter -att skapa fred med jorden (N. Berg; I. Berg & M. Hultman) diskuterades i 
en bokcirkel som fick bli digital i och med restriktioner på grund av Covid-19. Detta var det första av 
F! Gotlands evenemang som hölls digitalt till följd av restriktionerna. 
Bokcirkeln träffades två gånger i april. 
 

Maj 
Digital bokcirkel: Naturens rättigheter -att skapa fred 
med jorden 
Bokcirkeln fortsatte digitalt och träffades två gånger även i 
maj. 
 

Juni 
Sommaravslutning och medlemsmöte 
Vi träffades i lokalen för sommaravslutning med vegansk 
fika.  

 
 
 
 
Augusti  
Digital bokcirkel: Naturens rättigheter -att skapa fred med jorden 
Bokcirkeln fortsatte digitalt och träffades en gång i augusti. 
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September 
Styrelseutbildning 
Styrelsen och valberedningen träffades för att genomföra styrelseutbildningen utformad av 
Feministiskt initiativ tillsammans med studieförbundet Sensus. Gubb Marit Stigson ledde den 
interaktiva utbildningen som hade stort fokus på vad de olika rollerna i styrelsen.  
 

Eventplaneringsmöte 
I enlighet med de restriktioner som rådde träffades Eventplaneringsgruppen i F!lialen med möjlighet 
att delta även digitalt för att undvika trängsel. På dagordningen stod planering av höstens aktiviteter. 
 

Samtal om vatten och naturens rättigheter  
Gerd Holmgren var inbjuden av SPF till Ekebyänge för att prata om vatten och naturens rättigheter. 
Det blev ett fint möte ute på änget! 
 
 

Oktober 
 

Skolplanen 
Under oktober arbetade vi i det röd-grön-rosa blocket hårt med 
att stoppa nedläggningen av inte mindre än åtta skolor på 
Gotland. Vi deltog i möten med skolenheter och 
föräldragrupper. Förslaget att lägga ner skolorna möte hårt 
motstånd och tack vare ett stort engagemang i frågan lades 
förslaget ner -inte skolorna. 

 
 
 
 
 

Illustration: Agnes Lundgren  
 

Medlemsmöte: Budget -del 1 
Medlemsmötet hade fokus på Region Gotlands Budgetarbete. 
Möjlighet att delta digitalt fanns för att minska trängsel. Mötet 
leddes av Gubb Marit Stigson som även deltog i 
budgetberedningen med övriga partier. Mötet syftade till att 
föra dialog kring budgetarbetet, inhämta synpunkter från 
medlemmar och informera om hur arbetet går till. Detta var det 
första av två medlemsmöten med fokus på det regionala 
budgetarbetet.  
 

Medlemsmöte: Budget -del 2 
Gubb Marit Stigson ledde även detta möte som hölls efter att 
regionens budgetarbete avslutats och innan budgetbeslut i 
Regionstytelsen 22/10. På grund av Covid-19 sköts 
budgetarbetet 2020 fram från våren till hösten. 
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November 
F!ka med F! under Gotland Pride: Att vara HBTQIA+ på 
Gotland 
Vår styrelseledamot och ersättare i Socialnämnden Gunnar 
Holten skulle ha hållit i ett samtal om hur det är att vara 
normbrytande i en liten region. På grund av ökad 
smittspridning fick det här evenemanget ställas in.  
 

Gotland Art Meetup 
Gubb Marit Stigson representerade F! Gotland under 
Gotland Art Meetup och pratade om kulturpolitik. Bland 
annat att vi tillsammans med Vänsterpartiet inte vill se fler 
besparingar inom kultursektorn. 
 

December 
Medlemsmöte: Kongressen 2021 
År 2021 kommer kongressen för första gången att hållas helt digitalt. Vi träffades via zoom för att 
diskutera bland annat den motion som Gudrun Schyman mfl. hade skickat in angående 
Klimatinitiativet. Även genomgång om hur kongressen kommer att fungera och allmän information 
om vad som kommer att hända under kongressen; val av ny partiledare, partistyrelse, 
partisekreterare och valberedning med mera.  
 
 

Motioner och interpellationer som lämnats in under året: 
• Interpellation - Stöd till särskilt utsatta under Corona-krisen 

• Interpellation - Gällande välfärdsmiljonerna och framtiden för Gotlands Folkhögskola 

• Interpellation – om regionens förberedelser inför att FNs Barnkonvention blir lag 1/1 2020 

• Motion – Anslut Gotland till ICAN Cities Appeal till stöd för FNs konvention om 
kärnvapenförbud 

• Motion – Angående införande av en ny kultur- och fritidsnämnd 

• Motion – Marknadsför kollektivtrafiken 
 

 
Insändare som publicerats under året 

• Folkhögskolan behövs på Gotland, Hela Gotland, 2020-02-05 

• Mer måste göras för att mildra krisen, Hela Gotland, 2020-04-02 

• Fi-förslag på fortsatta åtgärder i coronakrisen, Hela Gotland, 2020-04-06 

• Utmaning extra tuff för litet parti med små marginaler, 2020-04-02 

• SD hukar men borde ta ansvar, Hela Gotland, 2020-08-12 

• Eva Nypelius agerande var fel, Hela Gotland, 2020-08-19 

• FI säger nej till storskalig stenbrytning, Hela Gotland, 2020-08-22 

• Skolor behövs på hela Gotland, Hela Gotland, 2020-10-28 

• Ett gott liv och en långsiktigt hållbar ekonomi, Hela Gotland, 2020-10-22 

• Ett gott liv ger en långsiktigt hållbar ekonomi, Hela Gotland, 2020-11-03 


