Årsberättelse för verksamhetsåret 2018 – 2019
Forum för feministisk forskning i Stockholm

Årsmötet 2018
Föreningens årsmöte hölls den 18 september i Stockholms universitets lokaler, rum D4110 på
avdelningen för genusvetenskap. Vid årsmötet var 11 personer närvarande. Professor emerita
Gunnel Forsberg var årsmötesordförande.
På mötet valdes verksamhetsårets styrelse, revisorer och valberedning enligt följande:
Ledamöter i styrelsen
Natasha Webster (ordförande, omval)
Molly Uddén (kassör, omval)
Rebecca Dobre Billström (omval)
Claudia Schumann (omval)
Veronika Muchitsch (omval)
Merituuli Holm (omval)
Meighan Boyd (nyval)
Susanna Areschoug (nyval)
Behin Rozbeh (nyval)
Gabriela Hinchcliffe Voglio (nyval)

Revisor: Anna Sandberg

Valberedning:
Fanny Pèrez Aronsson, doktorand - Avdelningen för barn- och ungdomsvetenskap
Karin Gunnarsson, bitr. universitetslektor - Institutionen för pedagogik och didaktik

Efter mötet
Den inbokade gästföreläsaren blev dessvärre sjuk varför vi avbokade föreläsningen.

Styrelsens arbete under året
Styrelsen har under verksamhetsåret haft fem möten utöver årsmötet, varav tre protokollförda
och två icke protokollförda (pga. för få närvarande). Det konstituerande styrelsemötet hölls
den 16 oktober 2018. Vi valde Molly Uddén till kassör. Vi jobbade med arbetsgrupper och
formulerade en plan för årets verksamhet.

Under det senaste året har föreningen ställts inför många utmaningar. Vi har kämpat med
frågor kring mötesrutiner och kommunikation. Detta försvårade av olika skäl arbetet med att
gå framåt i vår verksamhet. Som feminister är det viktigt att vi känner igen våra kamper och
reflekterar över dem. Forum hade ett möte i maj 2019 för att göra detta. Detta var ett rikt och
produktivt möte och vi har sammanställt rekommendationer till den nästkommande styrelsen.
Det blir dock den nya styrelsens uppdrag att besluta hur dessa rekommendationer ska
användas.
Två olika arbetsgrupper arbetade under året med att planera två seminarier. Ett seminarium
var tänkt att fokusera på afrosvensk barnkultur och ett symposium skulle handla om stress och
utmattning ur ett feministiskt perspektiv. I båda fallen lade arbetsgrupperna ned mycket arbete
men på grund av externa faktorer, t. ex. tilltänkta gäster som fick förhinder och svårigheter att
få kontakt med potentiella deltagare, så kunde dessa seminarier inte hållas under det gångna
året. Detta är något vi beklagar samtidigt som det ur ett feministiskt perspektiv är viktigt att
förstå att mycket arbete har skett inom styrelsen även om vi inte lyckats hålla några offentliga
medlemsträffar.
Vi har fortsatt med vårt interna arbete kring medlemslistan, webbsida och kommunikation
genom våra olika sociala mediekanaler.

Medlemmar och medlemsavgift
Forum har i dagsläget 128 medlemmar och 151 prenumeranter på maillistan (mailchimp). Det
mindre antalet medlemmar kan bero på att vi när vi skapade den nya maillistan erbjöd en
möjlighet att prenumerera på den utan att bli betalande medlem. Detta har vi dock ändrat
under året och återgått till att maillistan enbart är till för betalande medlemmar. Vi ser även att
vi tappar medlemmar som registrerat sig med sin jobbmail och sedan byter jobb och
mejladress och då inte längre går att nå.
Enligt stadgarna ska medlemsavgiften fastställas vid årsmötet. Vid årsmötet 2018 beslutades
att den flexibla avgiften på 20-200 kr ska behållas.
För styrelsen, Stockholm 4 september 2019
Natasha Webster

