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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: 40
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Händelser under året
2021 präglades av coronapandemin, restriktioner och anpassningar fortsatte
men det gick framåt ändå! Vi fattade beslutet att inte ställa upp till
regionfullmäktige i valet 2022 utan ägna kommande mandatperiod åt att växa
som förening och fokusera på aktivism.
Januari
Arbetet med att rekrytera ny politisk sekreterare och ombud avslutades och Agnes Lundgren
anställdes på båda posterna.
Vi förberedde för Fi riks första digitala kongress och sökte nya representanter i
Regionstyrelsen och till Miljö- och byggnämnden.
Februari
Medlemsmöte med val av ny ersättare till Regionstyrelsen och Miljö- och
byggnämnden.
Planering inför 8 mars och introduktion av ny politisk sekreterare och
ombud.
Agnes Lundgren deltog i Studentkåren Rindis politikerforum och pratade
studentbostäder.
Mars
8 mars blev digital närvaro på temat ”Säg inte grattis -säg förlåt och gör något!”
Vi skrev även en artikel om värdig förlossningsvård som publicerades i Dagens Arena.

Gerd Holmgren representerade Fi Gotland i ett livesänt
samtal om vår nationella och lokala politik samverkar,
arrangerat av Fi riks.
Från evenemangsbeskrivningen: ”Feministiskt initiativ bjuder
in till ett politikersamtal där vi diskuterar hur nationell och lokal
politik hänger ihop och bäst kan samverka! Vad bestäms
egentligen på nationell, regional och lokal nivå? Hur gör vi
demokratin och politiken tillgänglig för alla? Hur ser
Feministiskt initiativ på framtiden, vilka satsningar vill vi göra
och vilka behov har våra lokalpolitiker för att nå dit?”

Vi hade digitalt årsmöte och deltog i digital nationell kongress där det bland annat
beslutades att Fi ska benämns som ett vänsterparti men att vi vill bredda vänstern eftersom
vår politik är mer än klassisk vänsterpolitik.
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April
I april deltog vi i GotlandArtMeetup med tema
ungdomskultur och fick äntligen förbereda för lite aktivism
igen! Sista april träffades vi för att måla stenar rosa inför en
rikstäckande manifestation på 1 maj.
Den 25 april deltog vi i en massprotest organiserad av Fi
riks, mot mäns våld mot kvinnor. Krav på en
haverikommission ställdes och protesten genomfördes i
hela landet.
Vi hade medlemsmöte med tema F!kon2021 och ombuden gjorde nedslag och berättade hur
det var att delta i en digital kongress.

Maj
Temat för årets 1 maj var basinkomst och gick under rubriken ”grunda med rosa”. Vi
manifesterade i Visby genom att ”laga muren” intill cirkusplatsen med rosa stenar samt vid
Försäkringskassan.
Det kändes bra att få samlas och göra någonting konkret trots rådande restriktioner.
I maj pågick även budgetberedningen i regionstyrelsen och vi valde att inte lägga någon egen
budget för 2022 utan att istället komma med uttalanden och yrkanden under
regionfullmäktige när budget fastställdes.
Vi fortsatte arbetet med att revidera rollerna inom föreningen och beslutade oss för att gå
vidare med en arbetsordning när dokumentet med rollerna fastställts och arbetet med den
kommer att pågå under 2022.
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Juni
Sommaravslutning och förberedelse för sommaruppehåll samt
almedalsveckan i augusti.
Juli
Ordförande Lotta Persson intervjuas av TROTS Kvinnojour under
deras turné Jag trotsar våldet. Under sommaren paddlade
TROTS Kvinnojour Gotland runt och förde samtal om vad vi kan
göra för att stoppa mäns våld mot kvinnor.
Vi förberedde även för Almedalsveckan tillsammans med Fi riks och Fi Västerbotten.
Augusti
Almedalsveckan 4-8 augusti blev digital. Vi samarbetade med Fi
riks och Fi Västerbotten med den digitala livesändningen ”Hur
kan feministisk politik skydda de som utsätts för våld och
maktmissbruk?”. Medverkande var partiledare Farida al-Abani
och migration- asyl och flyktingpolitiska talesperson Terje
Holmgren tillsammans med två gäster.
Vi inledde arbete med upprop till valrörelse och startade upp
höstens arbete.

September
Vi hade medlemsmöte och beslutade oss för att inte ställa upp i
valet till regionfullmäktige 2022. Beslutet grundade sig i att de
villkor vi hade för att arbetet med valrörelse inte uppfylldes. Vi
bestämde oss istället för att arbeta långsiktigt med
medlemsvård, värvning och att ladda om och sikta på valet 2026.
Oktober
Vi hade medlemsmöte och pratade om ett långsiktigt politiskt
arbete och kraftsamling inför valet 2026 med anledning av att vi
inte ställer upp i valet 2022
31 oktober träffades vi i F!lialen för vår första Textverkstad.
November
Vi publicerade en insändare om ICAN.
(Gotland PRIDE som vanligtvis äger rum i november utgick då
Gotland PRIDE ska flyttas till våren.)
December
Terminsavslutning med Afternoon Tea i F!lialen. Vegansk fika
och tillbakablick på året som gått.
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Motioner och interpellationer som lämnats in under året:
• Motion: Gratis mensskydd i skolan.
• Motion: Fria sjukresor -även vid förebyggande vård.
• Motion: Mer lättillgänglig och samordnad information om klimatnödläget på Region
Gotlands hemsida.
Insändare som publicerats under året
• 22 augusti: Natur och vatten viktigare än ekonomisk vinning.
Natur och vatten viktigare än ekonomisk vinning – Helagotland
• 3 november: Gotland behöver ett globalt förbud mot kärnvapen.
Gotland behöver ett globalt förbud mot kärnvapen – Helagotland
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