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Årsberättelse för verksamhetsåret 2016/2017
Årsmötet 2016
Föreningens årsmöte hölls den 15 september 2016 på avdelningen för genusvetenskap,
Stockholms universitet. Vid årsmötet var 12 personer närvarande. Kajsa Ohrlander var
mötesordförande, Zarah Melander var sekreterare, och till justerare utsågs Emilia Åkesson
och Natasha Webster. På mötet valdes verksamhetsårets styrelse, revisorer och valberedning
enligt följande:
Ledamöter i styrelsen
Karin Gunnarsson, forskare i ämnesdidaktik, HSD, Stockholms universitet (ordförande, omval)
Mariana Alves, forskare på Arkitektur- och Designcentrum (omval)
Emilia Åkesson, utbildare och projektutvecklare, Amphi produktion (omval)
Natasha Webster, doktorand i kulturgeografi, Stockholms universitet (omval)
Zarah Melander, masterstudent i pedagogik, Stockholms universitet (omval)
Anna Hult, doktorand vid Institutionen för Samhällsplanering och miljö, KTH, Stockholm
(omval)
Denise Beniwa Johnson, utbildare på Make Equal (nyval)
Rebecca Billström, doktorand i musikvetenskap, Örebro universitet (nyval)
Hedvig Marano, masterstudent i genusvetenskap, Linköpings universitet (nyval)
Sofia Bellucci, aktiv i Feministiskt initiativ (nyval)
Revisorer
Anna Sandberg (ordinarie)
Ulla Manns (suppleant)
Valberedning
Ina Hallström, doktorand i genusvetenskap Stockholms universitet
Christine Bylund, doktorand i etnologi, Umeå universitet
Elias Svedberg
Efter mötet talade Ina Hallström om sin masteruppsats i genusvetenskap. Den handlar om
kvinnors berättelser om utförsäkring.

Styrelsens arbete under året

Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 6 protokollförda möten. Däremellan har styrelsen
haft en halvdag då vi arbetade med att lära känna varandra, prata om förväntningar och
visioner med styrelsearbetet och forums verksamhet det kommande året. Arbetsgruppsmöten
och postningsmöten har hållits som inte protokollförts. Det första och konstituerande
styrelsemötet hölls den 16 oktober 2016. Då valdes Mariana Alves till kassör. Karin
Gunnarsson utsågs till ansvarig för protokollpärmen. Mariana Alves och Karin Gunnarsson
valdes till firmatecknare. Karin Gunnarsson valdes till ansvarig för postfacket. Denise
Beniwa Johnson Hedvig Marano och Sofia Bellucci utsågs till ansvariga för hemsidan.
Samtliga styrelsemedlemmar har gemensamt ansvar för uppdatering av Forums Facebooksida. Zarah Melander utsågs till ansvarig för medlemsregistret.
I sammanfattning har verksamheten under året bestått i:
●
●
●

Samtal på Stockholms universitet
Påbörjad planering av två workshops
Information via hemsidan, facebook och medlemsutskick via e-post

Vithetsnormer och heteronormer i skola - Samtal på Stockholms universitet
Forum för feministisk forskning bjöd under mars in till ett samtal om vithetsnormer och
heteronormer i skolan i Stockholms Universitets lokaler. Tillfället inleddes med en
filmvisning av kortfilmen Aliki som behandlar afrofobi, kärlek, poesi och längtan och är
producerad av Blatte queers i film. Efter filmen hölls en kortare reflektion av Tine Alavi,
projektledare för Blattequeers i film. Därefter presenterade Zahra Bayati, lektor i pedagogik,
sin forskning om den rasifierade svenska studentens villkor i globaliseringens tid. Syftet med
samtalet var att uppnå ett fördjupande samtal mellan forskare, lärare, studenter och andra med
intresse för pedagogik, skola och lärarutbildning. Samtalet var välbesökt och deltagarna var
aktiva under tillfället.
Påbörjad planering av workshops
Styrelsen har under året påbörjat planering av två olika workshopar. En om skrivande och en
om forskningspraktiken. Dessa ska i första hand riktas till medlemmar och om möjlighet även
till andra med en önskan om att de blir medlemmar. Workshoparna är planerade att
genomföras under hösten.
Information via hemsidan, facebook och medlemsutskick via e-post
Under våren och sommaren har vi haft problem med hemsidan som legat nere. Arbetet med
att få ordning på den pågår men har visat sig vara svårt och tidskrävande. I styrelsen har vi
diskuterat om vi ska ändra till en blogg eller något annat webbhotel.
Facebook fortsätter att växa som kanal och är ett viktigt sätt för oss att sprida information om
aktiviteter. I skrivandets stund hade vi 1679 följare på facebook.
Medlemsutskick sker liksom de senaste åren framför allt via e-post, med undantag för
kallelse och dagordning till årsmöte. För att spara på resurser (kopiering och portokostnad)
distribueras verksamhetsberättelse och medlemsfaktura för detta år endast via mail. Detta är
en ny rutin som styrelsen kommer att utvärdera under kommande verksamhetsår.
Medlemmar och medlemsavgift
Forum har 182 medlemmar. Under verksamhetsåret har föreningen fått 5 nya medlemmar.
Enligt stadgarna ska medlemsavgiften fastställas vid årsmötet. Vid årsmötet 2016 beslutades

om att införa en flexibel avgift på 20-200 kr. De flesta har betalat 100 kr vilket var den gamla
avgiften, några har betalat mer. Under året har styrelsen undersökt möjligheten för föreningen
att skaffa Swish vilket ytterligare skulle kunna underlätta betalning av medlemsavgift.
För styrelsen, Stockholm den 3 september
Karin Gunnarsson

