Forum för
feministisk
forskning

Årsberättelse för verksamhetsåret 2010/2011
Årsmötet 2010
Föreningens årsmöte hölls den 21 oktober 2010 vid Centrum för genusstudier, SU. Vid
årsmötet var 12 personer närvarande. Helena Bergman var mötesordförande, Livia
Johannesson, sekreterare, Karin Carlsson och Eleonora Stolt var justerare. På mötet valdes
verksamhetsårets styrelse, revisorer och valberedning enligt följande.
Ledamöter
Klara Regnö, Genus organisation och ledning, KTH (ordförande, omval)
Sara Aarnivaara, Statsvetenskap, SU (nyval)
Karin Carlsson, Historia, SU (nyval)
Lucia Crevani, Industriell ekonomi och organisation, KTH (omval)
Klara Dolk, Pedagogik och didaktik, SU (nyval)
Anna Klerby, Nationalekonomi, Högskolan Dalarna & Örebro Universitet (omval)
Anna Sandberg, Nationalekonomi, Handelshögskolan i Stockholm (nyval)
Eleonora Stolt, Ekonomisk historia UU, senare Statsvetenskap SU (omval)
Fia Sundevall, Ekonomisk historia, SU (omval)
Daniel Wojahn, Kommunikation och medier, SH (nyval)
Revisorer
Charlotte Holgersson (ordinarie)
Ulla Manns (suppleant)
Valberedning
Livia Johannesson
Niclas Järvklo
Yulia Gradskova
Styrelsens arbete under året
Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 7 protokollförda möten. Däremellan har hållits
arbetsgruppsmöten som inte har protokollförts. Det första och konstituerande styrelsemötet
hölls den 16 november, då valdes Anna Klerby till kassör, Lucia Crevani och Klara Dolk
valdes till ansvarig för hemsidan och Karin Carlsson för medlemsregistret och postfacket.
Eleonora Stolt fortsatte att ta ansvar för protokollpärmen även detta år. Fia Sundevall utsågs
till ansvarig för Facebook-sidan. Anna Klerby och Klara Regnö valdes till firmatecknare.
Antalet betalande medlemmar 1 september 2010 till 1 september 2011 är: 71
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I sammanfattning har verksamheten under året bestått i:
•
•
•
•
•
•
•
•

Paneldiskussion om jämställdhet i akademin
Tvärvetenskapligt genusseminarium
Arkivering
Ny hemsida och utvecklad Facebook-sida
Information via hemsidan och medlemsutskick både elektroniskt och med post
Utveckling av grafisk profil
Tygväskor med Forumtyck till försäljning
Nya postningsrutiner med elektronisk postning

Paneldiskussion om jämställdhet i akademin
Den 7 maj ordnade Forum en paneldiskussion på temat Världens mest jämställda akademi?
inom ramen för Feministiskt Forum som ägde rum på ABF-huset i Stockholm. Temat var de
senaste årens satsningar på excellenta forskningsmiljöer och vad detta betytt för feministisk
och genusvetenskaplig forskning samt för kvinnliga forskare. Panelen bestod av fil.dr Birgitta
Jordansson medförfattare till rapporten ”Hans Excellens: om miljardsatsningarna på starka
forskningsmiljöer” professor i sociologi, Gerd Lindgren, medförfattare till rapporten ”Nördar,
nomader och duktiga flickor – kön och jämställdhet i excellenta miljöer” båda rapporter var
författade på uppdrag av delegationen för jämställdhet i högskolan, samt och docent Lena
Gemzöe, som på uppdrag av Vetenskapsrådet har skrivit rapporten ”Kollegial bedömning av
vetenskaplig kvalitet: en forskningsöversikt”. Moderator var Eleonora Stolt från Forum för
feministisk forskning. En särskild arbetsgrupp bestående av Eleonora Stolt, Anna Sandberg
och Daniel Wojahn ansvarade för planeringen medan det praktiska arbetet involverade flera i
styrelsen. Seminariet var välbesökt och det blev en intressant diskussion som avslutades med
frågor från publiken.
Tvärvetenskapligt Genusforskningseminarium
Under våren 2011 startade ett tvärvetenskapligt genusseminarium, en plats för
feministiska/genusforskare att mötas över disciplingränserna. Seminariet är tänkt att erbjuda
en plats för öppna och berikande samtal där det är möjligt att presentera allt från tankar till
texter. Under våren hölls två seminarier och ytterligare två är planerade under hösten 2011.
Antalet närvarande växlade vid olika seminarietillfällen men sammantaget så har seminariet
erbjudit tillfälle att ta del av spännande aktuell forskning. Det första seminariet ägde rum i
mars under rubriken ”Från sedlighetsdebatt till talibantal: könspolitiska nyckeltexter (Sverige
1800-2000)” Redaktörerna, ekonomhistorikerna Klara Arnberg, Fia Sundevall, och
historikern David Tjeder presenterade sitt bokprojekt som består av historiska texter av
könspolitisk relevans, samt forskarbidrag där varje text sätts in i ett historiskt sammanhang.
I maj presenterade Klara Dolk, som forskar om genuspedagogik i förskolan sitt
forskningsprojekt under titeln ”Vilken roll spelar barnen inom genuspedagogiken?” Klara
undersöker bland annat barns och vuxnas positioner inom det genuspedagogiska arbetet i
förskolan, vilken barnsyn och vilken kunskapssyn som är dominerande inom detta arbete.
Seminarier planerade för hösten 2011 är i oktober: “’Du är vad du skriver om’: att doktorera
om pornografi.” Klara Arnberg, som 2010 disputerade på avhandlingen ”Motsättningarnas
marknad: den pornografiska pressens kommersiella genombrott och regleringen av pornografi
i Sverige 1950-1980”, presenterar sin forskning och diskuterar problemen med att bli
förknippad med sitt avhandlingsämne. I november presenterar Anna Klerby sin forskning om
Gender Budgeting.
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Arkivering – Kvinnohistoriska samlingarna/Forums arkiv
Arbetet med att donera Forums arkiv till de Kvinnohistoriska samlingarna i Göteborg för att
det ska göras tillgängligt för forskning har fortsatt. Fia Sundevall har hållit i arbetet och kallat
till arkiveringsträffar med styrelsen och övriga intresserade. Efter en första rensning och
sortering av förrådet som genomfördes under förra verksamhetsåret har nu själva sorteringen
av arkivmaterialet påbörjats. Det framstår som ett omfattande men mycket angeläget och
stimulerande arbete, i vilket Forums spännande historia åter kommer i dagen.
Hemsidan och Facebook
Under året har Forum fått en helt ny hemsida där det är lättare att lägga ut bilder och aktuell
information. Den gamla adressen kvarstår dock www.feministiskforskning.se. Klara Dolk har
varit drivande i projektet. Facebook-sidan som sköts av Fia Sundevall, och som fungerar som
ett interaktivt Forum är nu kopplad till hemsidan.
Medlemsutskick
Forums hemsida har löpande uppdaterats med mötesprotokoll, nyhetsbrev,
medlemsinformation m.m. Medlemmar och andra intresserade hör även av sig via hemsidans
kontaktformulär. Information har skickats ut till medlemmarna både brevledes och
elektroniskt.
Grafisk profil
Anna Klerby och Daniel Wojahn har arbetat med att utveckla den grafiska profilen. Forums
logotyp har digitaliserats och en grafisk formgivare har hjälpt föreningen med typsnitt och
layout.
Tygväskor
Under året har Daniel Wojahn ansvarat för att trycka upp tygväskor med Forums logotyp.
Bakgrunden är att Forum endast har ett fåtal tröjor i små storlekar kvar till försäljning. I stället
för att trycka fler tröjor beslöt styrelsen att satsa på väskor eftersom en storlek passar alla och
de alltid behövs för att släpa litteratur i.
Postningsrutiner
Under året har Forum övergått till att skicka ut brev till medlemmarna med hjälp av Postens
brevservice. Kostnaden har varit något högre men det har besparat styrelsen mycket arbete
med posthantering.
Information från kassören
Som framgår av årsberättelsen så har styrelsen under året bland annat satsat resurser både på
den nya seminarieserien och arrangemanget vid Feministiskt forum på ABF-huset, samt
använt Postens service för automatiska brevutskick. Kostnaderna för mat och dryck under
styrelsemötena har varit lite högre än. Intäkterna har minskat under året pga att antalet
betalande medlemmar har minskat från 126 till 71. Anledningen till detta är oklar och måste
undersökas vidare.
Övrigt
Centrum för genusstudiers nämnd är nerlagd då Centrum för genusstudier har omorganiserats
till Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap. Forum deltar således inte
längre vid några centrummöten. Forum har fortsatt att ha sitt postfack på tidigare Centrum för
genusstudier numer genusvetenskapen.
För styrelsen, Stockholm den 22 september 2011
Klara Regnö
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