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Årsberättelse för verksamhetsåret 2015/2016
Årsmötet 2015
Föreningens årsmöte hölls den 23 september 2015 på avdelningen för genusvetenskap,
Stockholms universitet. Vid årsmötet var 11 personer närvarande. Yvonne Svanström var
mötesordförande, Linn Sandberg var sekreterare, och till justerare utsågs Christine Bylund
och Zarah Melander. På mötet valdes verksamhetsårets styrelse, revisorer och valberedning
enligt följande:
Ledamöter i styrelsen
Karin Gunnarsson, Institutionen för de humanistisk och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik,
Stockholms universitet (ordförande, omval)
Ina Hallström, masterstudent i genusvetenskap, Stockholms universitet (vice ordförande, omval)
Christin Bylund, masterstudent i genusvetenskap, Stockholms universitet (omval)
Mariana Alves, forskare på Arkitektur- och Designcentrum (omval)
Emilia Åkesson, utbildare och projektutvecklare, Amphi produktion
Elias Svedberg, masterstudent i genusvetenskap, Stockholms universitet
Natasha Webster, doktorand Stockholms universitet
Zarah Melander, masterstudent i pedagogik, Stockholms universitet
Anna Hult, doktorand vid Institutionen för Samhällsplanering och miljö, KTH, Stockholm
(omval)
Sara Bondesson, doktorand i statsvetenskap, Försvarshögskolan och Uppsala universitet (omval)
Revisorer
Anna Sandberg (ordinarie)
Ulla Manns (suppleant)
Valberedning
Linn Sandberg forskare i genusvetenskap, Stockholms universitet.
Daphne Arbouz, doktorand vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings
universitet.
Efter mötet talade Karin Gunnarsson om sin avhandling Med önskan om kontroll som lades
fram i juni 2015. I den undersöks skolors hälsofrämjande arbete med ett feministiskt postkonstruktionistiskt perspektiv.
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Styrelsens arbete under året
Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 6 protokollförda möten. Däremellan har styrelsen
haft en halvdag (lör 21 november 2015) 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 5 oktober 2015. Då valdes Mariana Alves till kassör
och Karin Gunnarsson samt Ina Hallström till ordföranden. Karin Gunnarsson utsågs till
ansvarig för protokollpärmen. Mariana Alves och Karin Gunnarsson valdes till firmatecknare.
Christine Bylund valdes till ansvarig för postfacket. Ina Hallström och Elias Svedberg utsågs
till ansvariga för hemsidan. Samtliga styrelsemedlemmar har gemensamt ansvar för
uppdatering av Forums Facebook-sida. Zarah Melander utsågs till ansvarig för
medlemsregistret.
Styrelsen har under verksamhetsåret arbetat med att förändra och utveckla sitt arbete. Detta
har dels inneburit administrativa förändringar där vi nu har ett gemensamt google konto för
föreningens material, dels att vi fortsatt arbetat med att förändra våra styrelsemöten för att få
in fler kreativa och inkluderande inslag.
I sammanfattning har verksamheten under året bestått i:
●
●
●
●

Panelsamtal på Södra teatern
Panelsamtal på Feministisk samling
Skrivarworkshop
Information via hemsidan, facebook och medlemsutskick via e-post

“Flyktingkris - för vem?” - Panelsamtal på Södra Teatern
Den 17 mars ordnades ett panelsamtal om aktuell forskning och aktivism kring påtvingad
migration och makt. Samtalet syftade till att lyfta blicken och ge perspektiv på de processer
som ligger bakom talen om flyktingkris. Hur kan vi förstå den rådande situationen? Hur
samverkar flyktingskap med andra maktdimensioner? Hur kan vi arbeta framåt?
Deltog i samtalet gjorde Tine Alavi , aktiv inom RFSL Newcomers som arbetar för
asylsökande, papperslösa och nyanlända hbtq-personer. Peo Hansen, forskar om EU:s
migrations-, medborgarskaps- och identitetspolitik samt Europas kolonialism/avkolonisering.
Daniel Hedlund, doktorand, den kommande avhandlingen handlar om svensk asylpolitik och
ensamkommande barn. Edda Manga, forskar om postkolonial rasism och relationen mellan
den västerländska idétraditionen och olika former av exkludering och marginalisering.
Paulina de los Reyes, forskar om makt, intersektionalitet och diskriminering ur ett historiskt
perspektiv och utifrån postkoloniala perspektiv. Det blev ett bra samtal mellan forskare,
aktivister och civilsamhälle. Evenemanget var välbesökt och publiken var aktiv och ställde
frågor och kom med inlägg i diskussionen. Samtalet gav både ett historiskt perspektiv och
relaterade till den dagsaktuella situationen vilket var uppskattat.

“Våldets gränser” - Panelsamtal på Feministisk samling (fd Feministiskt forum)
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Den 14 maj kl arrangerades en panel/forskarstafett på temat “Våldets gränser” på Feministisk
samling på ABF-huset. Samtalet utgick ifrån följande frågor: Vilka gränser upprättas och
upprätthålls genom olika typer av våld? Är gränsdragning i sig alltid en form av våld? Hur
kan föreställningar om identitet relateras till våldets institutionalisering och praktik?
Presentation och samtal med utgångspunkt i aktuell forskning om hur våld tar sig materiella
och diskursiva uttryck. Medverkande var: Minoo Alinia – docent i sociologi, forskar om
bland annat könade erfarenheter av identitet, våld, gränser och tillhörigheter med samspelet
mellan kön och etnicitet i centrum. Linnea Bruno – disputerade nyligen med avhandlingen
Ofridstid. Fäders våld, staten och den separerade familjen. Ulrika Nilsson – Fil. Dr i idé- ochlärdomshistoria, forskar om lobotomeringens och steriliseringens roll i den svenska
välfärdsstaten. Moderator: Christine Bylund (Forum för feministisk forskning) Vi inledde
med en kort presentation av var och en av de inbjudna deltagarna och avslutade med ett
gemensamt samtal om beröringspunkter mellan de olika ingångarna. Samtalet var välbesökt
och uppskattat av både panel och publik.
Skrivarworkshop
Den 22 maj kl. 13-16 genomförde vi en skrivarworkshop. Skrivarworkshopen riktades i första
hand till medlemmar och det var 17 personer som deltog. Emilia Åkesson, Mariana Alves och
Helena Lindblom höll i workshopen och Karin Gunnarsson hjälpte till med administrationen.
Syftet med workshopen var att genom kreativa metoder undersöka hur vi tillsammans kan
utmana uppdelningen mellan akademiskt skrivande och skönlitterärt skrivande. Genom att
utgå från konkreta exempel utforskades hur olika metoder skapar olika effekter i sina sätt att
kommunicera. Det var en mycket uppskattad eftermiddag där mer aktiva inslag varvades med
kortare genomgångar. Forum bjöd på fika.
Information via hemsidan, facebook och medlemsutskick via e-post
Under denna termin har vi valt att lägga upp lite mer saker på vår hemsida, även kring andra
aktiviteter än våra egna för att få lite mer ”liv” i sidan. Facebook fortsätter att växa som kanal
och är ett viktigt sätt för oss att sprida information om aktiviteter. I skrivandets stund hade vi
1520 följare på facebook. Medlemsutskick sker liksom de senaste åren framför allt via e-post,
med undantag för handlingar innan årsmöte.
Forums Drive på Google Drive
För det interna styrelsearbetet infördes under året en gemensam lagringsplats på Google
Drive. Forums Drive används som stöd för att lagra mötesagendor, protokoll, planera
kommande aktiviteter och dokumentera rutiner för olika ansvarsområden. Den gemensamma
lagringsplatsen har fungerat bra för att undvika att viktig information mailas fram och tillbaka
eller enbart ligger sparad på en enskild styrelsemedlems dator.
För styrelsen, Stockholm den 15 augusti
Karin Gunnarsson
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