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Förslags- och beslutsprotokoll fört vid S-kvinnors 41:a 
Förbundsmöte den 22 - 23 augusti 2015 

 

Förbundsmötet inleddes klockan 10:06 
Förbundsmötet öppnades klockan 10:33 
Förbundsmötet ajourneras för lunch klockan 12:32 – 13:34 
Förbundsmötet ajourneras för fika klockan 16:04 – 16:30  
Förbundsmötet ajournerades för dagen klockan 17:53 

Ordförande:  Laila Naraghi, Ellinor Eriksson och Anéa Elving, Eva Tjernström 
Sekreterare:  Maria Eklund, Elisabeth Lindström och Lotta Visén, Susanne Östh 
 
 
Inledning 
Inledning av Åsa Lindestam, Gävleborg, klockan 10:08 – 10:14 
Kulturinslag av Sara Flyckt, Acapella, Hälsingevals klockan 10:15 – 10:16 
Välkomstanförande av Sven-Erik Lindestam, kommunstyrelsens ordförande i Söderhamn  
klockan 10:17 – 10:22 
Inledningsanförande av Carina Ohlsson, förbundsordförande, klockan 10:22 – 10:33 
 
Kära S-kvinnor  
Idag inleder vi S-kvinnors 41:a förbundsmöte, här i Söderhamn.  
 
I över 100 år har S-kvinnor samlats för att vara med och forma den svenska 
jämställdhetspolitiken. I över hundra år har vi kämpat hårt för varje steg vi tagit framåt, mot ett 
jämställt samhälle. Mot en jämställd värld. Sverige är idag ett av världens mest jämställda länder, 
även om vi vet att vi har väldigt långt kvar. Vi vet, att det vi gör även har påverkan för vår 
omvärld.  De beslut vi fattar här idag gör skillnad, det är viktiga och historiska beslut.  
 
För så ser vi på det, en jämställd värld är möjlig! Men det kräver handlingskraft, och mod. För när 
vi utmanar människors normer och värderingar, så samlar vi inte alltid popularitetspoäng. Det är 
vi S-kvinnor väl medvetna om! Vi vet att vi är jobbiga och obekväma ibland. Men det är också att 
ta ansvar. Vi måste alltid stå upp för kvinnors rättigheter. Kvinnors rättigheter är mänskliga 
rättigheter och mänskliga rättigheter är kvinnors rättigheter. 
 
Att Sverige 2015 har en feministisk regering öppnar för helt nya möjligheter att bedriva en aktiv 
politik för jämställdhet. Vi ser också en regering som vi vet delar vår vilja, att nå ett samhälle där 
allas lika värde prioriteras. Det är att ta ställning, för jämställdheten.  
 
På partikongressen i maj togs äntligen beslutet att, äntligen, för en individualiserad 
föräldraförsäkring. Alla vi som sitter här i rummet vet hur hårt och länge vi S-kvinnor kämpat för 
den här frågan, och för det känner jag en oerhörd tacksamhet och stolthet. Vi ska bära det med 
oss, vår kamp kan verkligen förändra världen, ett litet steg i taget. 
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Men vi är inte nöjda där! Att viga ytterligare en månad i föräldraförsäkringen, som regeringen har 
föreslagit, det är bra, men det räcker inte! Har vi tagit ställning för att vi vill skapa ett jämställt 
föräldraskap, då vill vi också se en konkret plan för hur detta ska gå till och när vi når dit.   
 
S-kvinnor vill se politik som tar konkreta steg för jämställdheten. Vårt mål inför det här 
förbundsmötet är tydligt – vi vill gå från ord till handling!  
 
Vi vill t ex inte vänta och vänta på att fler branscher låter sig inspireras till att införa fler heltider, 
vi vill se en lagstiftning om rätt till heltid som värnar allas rätt till värdiga arbetsvillkor och en 
möjlighet att kunna försörja sig. 
Vi vill inte vänta på att kommuner inför barnomsorg då föräldrarna arbetar, vi vill säkra 
föräldrarnas rätt till barnomsorg åt sina barn efter behov, oavsett var de bor, nu.  
Vi vill inte vänta på att män i bolagsstyrelser överväger att ge lite plats för kvinnor. Vi har faktiskt 
väntat klart nu, makten måste fördelas rättvist och representativt, punkt slut.  
 
Vi måste också stärka välfärden. Den måste prioriteras. Vi måste kunna lita på att när vi faller, då 
finns någon som fångar oss. Det handlar om trygghet och tillit. 
Härom veckan skrev tidningarna om en kvinna här i Gävleborg som väntade tvillingar, hon 
hämtades akut i ambulans men nekades förlossningsvård på sex sjukhus för att det inte fanns 
plats. Sex sjukhus. Kvinnan fick i sista sekund hjälp i Gävle och både mamman och bebisarna 
överlevde. Det här är tyvärr ingen unik historia, sjukhusen över hela landet har ropat på hjälp 
länge.  
Så här får det inte vara! Vi kan mycket bättre än så.  
 
De är betryggande att Sverige äntligen fått en regering som förstår allvaret i det här och faktiskt 
avsatt mer pengar till förlossningsvården. Men det känns svårt att vara tacksam för det som borde 
vara en självklarhet. Ingen kvinna ska riskera livet på grund av platsbrist på förlossningen i 
Sverige 2015! Inga barn ska ta sitt första andetag någon annanstans än i helt trygga händer.  
 
Sverige måste få en trygg välfärd igen. Vi måste våga lita på systemet. Jämställd vård och omsorg 
är ett område där S-kvinnor aldrig kommer sluta slåss för kvinnors självklara rätt att få lika bra 
vård som män.  
För det är viktigt att komma ihåg, att jämställdhet och jämlikhet inte bara är en viktig 
rättvisefråga. Det är mer än så. Det är också en demokratifråga. Odemokratiska och rasistiska 
krafter har fått alldeles för stort utrymme att växa. Samhället har tillåtit människor att känna att 
de inte blir sedda och hörda. Allas lika värde får inte bara vara fina ord, det måste betyda något 
också. Där är vi inte än, vi har mycket kvar att kämpa för.  
 
Vi S-kvinnor vet att jämställdhetsarbetet aldrig kan tillåtas ha nationella gränser. Internationell 
solidaritet är en viktig del av vår kamp – vi påverkar världen, världen påverkar oss.  
I den brutala verklighet som kvinnor och barn världen över lever i idag, där krig, förtryck och 
oerhört lidande är kvinnor och barns vardag, vi påminns då dagligen om hur oerhört viktig 
jämställdhetskampen är, för fred och demokrati.  
För de kvinnor som inte har någon röst, talar vi idag. För de kvinnor vars mänskliga rättigheter 
kränks världen över, går vi till beslut, för en jämställd värld.   
 
 
Parentation 
Förbundsordförande Carina Ohlsson höll en parentation klockan 10:35 – 10:40. 
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Nu samlas vi till förbundsmöte igen. Tänk vad två år går fort. Många diskussioner, vänskap, 
nätverkande, vänner du återser. 
Men tyvärr också vänner vi saknar (stå upp) 
Den jag tänker på då är Mi Bringsaas som inte längre finns med oss här på jorden. Hon får vara 
symbolen för alla de S-kvinnor som har avlidit sedan förra förbundsmötet. 
Ni som var med då minns henne säkert, det var en mycket engagerad S-kvinna som alla som 
träffat henne kommer ihåg. Direkt när jag blev vald kom hon med kalendern och sa: 
Nu Carna, skriver du direkt in att du ska komma till Vaplans kvinnoklubb när vi har jubileum. 
Och som hennes nära vän Margareta Winberg skrev i minnesorden till Mi: 
”Ibland stannar man upp i livet. Något extra berörande inträffar som gör att man ser saker med 
andra ögon och i ett annat ljus.  
Det var en måndag som Mi Bringsaas somnade in. Hon hade tagit en promenad runt sitt hus, 
solen sken, hon tittade uppfordrande på blommorna, som nästan hade knoppar. Jag tror att hon, 
eftersom hon älskade blommor och grönt, tänkte: Kom fram! Det är dags nu! Det är vår och jag 
vill se er blomma! 
Det blev inte så. Hon fick inte uppleva en ny vår. 
För Mi var inget omöjligt.  Som ensamstående kvinna med hus och trädgård kunde hon fixa det 
mesta. Plantor och trädgård förstås, byggnationer, elledningar, grävning, målning, för att inte tala 
om hennes kärlek till svampen...  
För många av oss var Mi, förutom en otroligt trogen vän, en politisk kämpe. Hon ledde Vaplans 
socialdemokratiska kvinnoklubb under årtionden. Hon satt i S-kvinnors distriktsstyrelse.  Och 
hon gjorde det på ett aktivt och inkluderande sätt. Hon agerade, det skrevs motioner, insändare 
och artiklar. Hennes sista insats för oss kvinnor var en motion om barnomsorg på obekväm 
arbetstid.  Hon drevs av sin magkänsla, en känsla som alltid hade de mest utsatta människorna i 
centrum.  I detta fall de ensamstående kvinnorna och deras kamp att få vardagen att fungera. 
Men Mi ömkade inte. Hon betraktade sina medmänniskor som kapabla medvandrare. Med rätt 
stöd och med rätt uppbackning såg hon att de kunde vandra väldigt långt.  Hennes betraktelse av 
världen och dess människor var konstruktiv, tillåtande och solidarisk.” 
Låt dessa minnesord få vara en hyllning till alla de S-kvinnor som inspirerat oss, gjort en stor 
politisk insats och som vi idag saknar, samtidigt som de finns med oss. 
 
En tyst minut hölls. 
 
 
Gästerna har ordet 
Gästtal av Raimo Pärssinen, Partistyrelsen, klockan 14:27 – 14:40. 
 
Det talade ordet gäller 
Tack för att jag får hålla tal till Kvinnoförbundets kongress. 
Socialdemokraterna vill forma ett samhälle på demokratins ideal och alla människors lika värde. 
Fria och jämlika människor i ett solidariskt samhälle är vårt mål – ett samhälle utan över- och 
underordning. 
Vår strävan efter ett jämlikt samhälle kräver ökad jämställdhet. Ökad jämställdhet är därmed en 
viktig del av lösningarna på dagens samhällspolitiska utmaningar. 
Därför är socialdemokraterna ett feministiskt parti. 
Vi och vårt parti har varit med och sett till att Sverige är en framträdande nation på 
jämställdhetsområdet. Nationellt har vi drivit igenom lagstiftning som gjort det möjligt att 
kombinera förvärvsarbete med familj och därmed skapat både tillväxt och välfärd.  
Efter så lång tid med jämställdhet på den politiska agendan vet både jag och ni att jämställdhet är 
en nötningfråga och de små stegens tyranni. Därför är jag extra stolt när jag kan meddela att 
socialdemokraterna har en riktning. Vi är på väg. Vi går framåt. 
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Jämställdhet är inget eget område utan ett perspektiv som finns inom all ordinarie verksamhet i 
det politiska arbetet. 
Jämställdhet är varken svårt eller ogenomförbart men det kräver ett aktivt och medvetet arbete 
med att anlägga ett jämställdhetsperspektiv på politik och verksamhet; målsättningar, planering 
och genomförande. 
En jämställdhetsintegrerad politik måste kvalitetssäkra en rak linje mellan det dagliga politiska 
arbetet och målsättningar om ett bättre samhälle.  
I allt vårt politiska arbete måste vi berätta om hur vår politik påverkar kvinnor och män, att vi 
väljer vissa lösningar framför andra därför att det leder till ett mer jämlikt och jämställt samhälle. 
Det är inte komplicerat men komplext. 
 
Kongressdeltagare 
Den socialdemokratiska partikongressen i maj var unik. Jag vill passa på och berätta att jag blev 
imponerad av hur – bland annat ni i kvinnoförbundet – drev på debatten inför och under 
kongressen.  
Jag vill rikta ett speciellt tack till er för att den socialdemokratiska partikongressen kom att handla 
om arbete i allmänhet och jämställdhet i synnerhet. Ni gjorde ett fantastiskt och viktigt 
påverkansarbete. Resultatet blev att kongressen fattade en rad kloka och framåtsyftande beslut. 
Tillsammans fortsätter vi nu arbetet med att gå från ord till handling – ett steg i taget mot mer 
jämlika livsvillkor för kvinnor och män i hela landet. 
*** 
Arbetslivet ska vara tryggt och jämställt. Därför är det allvarligt att Sverige har en arbetsmarknad 
som systematiskt missgynnar kvinnor.  
Kvinnor har lägre lön, högre risk för sjukskrivning och erbjuds mer sällan ledande positioner. Det 
beror bland annat på att män fortfarande utför en mindre del av det obetalda hemarbetet, och 
kvinnor i högre grad har otrygga anställningar. 
Föräldraförsäkringens utformning är central, både för barnens rätt till båda sina föräldrar och för 
förutsättningarna till ett jämställt arbetsliv. Därför behöver föräldraförsäkringen individualiseras. 
Partikongressen beslutade att reservera en tredje månad för vardera vårdnadshavaren.  
Partikongressen ställde sig också bakom en fråga som Kvinnoförbundet drivit under lång tid: 
Nämligen, att ett jämställt arbetsliv och minskat deltidsarbetet kräver att det finns barnomsorg på 
kvällar och helger. 
Jobb o trygga villkor ger förutsättningar för människor att planera och styra sina liv. Till följd av 
hög arbetslöshet har arbetstagare fått det allt svårare att hävda schyssta villkor på 
arbetsmarknaden. Otrygga anställningar har fått fäste i flera branscher. Många tvingas acceptera 
villkor där de inte vet vilken inkomst de har när månaden är slut, eller vilken arbetsgivare de 
förväntas inställa sig hos på morgonen. Arbetstagarnas villkor ska stärkas. Tillsvidareanställning 
på heltid ska vara norm på hela arbetsmarknaden. Tidsbegränsade anställningar ska motiveras. 
Låt mig vara tydlig och poängtera: 
Olika intressen misstolkar medvetet vår politik för att skapa en storm i ett vattenglas. Enskilda 
arbetsgivare, arbetsgivarorganisationer och andra politiska partier påstås att vår politik sätter 
företag i konkurs, att företag kommer att tvingas varsla om kongressens beslut om heltid och 
visstid blir verklighet. 
Visstidsanställningar ger flexibilitet och omställningsförmåga på arbetsmarknaden. 
Visstidsanställningarna behövs för att fylla upp vid tjänstledighet, vid arbetstoppar eller de 
månader när campingen är öppen. Dessutom är visstidsanställningarna en viktig ingång på 
arbetsmarknaden för många som inte har jobb.  
Samtidigt missbrukas visstidsanställningarna, till exempel i de LO-yrken som domineras av unga 
och kvinnor. Det är oacceptabelt.  
Vi socialdemokrater arbetar för att ingen inte ska fastnar i långvariga visstidsanställningar, med 
återkommande arbetslöshet och otrygghet som följd.  
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Försök att sätta staket för visstidsanställningarna genom branschanpassade kollektivavtal har 
misslyckats. Så länge arbetsgivarna kan anställa på allmän visstid utan någon motivering finns 
ingen morot för arbetsgivarna att gå med på några förändringar. På så sätt blir de fasta jobben 
något av ett undantag i vissa branscher. 
Därför kräver vi ett stopp för möjlighet att stapla visstidsanställningar på varandra så som nu är 
möjligt. 
Vad socialdemokraterna vill göra är att skapa ordning och reda på arbetsmarknaden, återupprätta 
yrkesstoltheten och minska genomströmningen i framför allt kvinnodominerade branscher. 
Det är rimligt att arbetsgivare som vill anställa på visstid anger skäl för detta. Den förändringen 
innebär knappast att landets camping- och skidanläggningar måste stänga.  
 
Kongressdeltagare 
Låt oss inte glömma arbetsplatsperspektivet i politiken. För att skapa innovativa arbetsplatser 
krävs också att alla medarbetares kreativitet och problemlösningsförmåga bejakas. Sveriges 
arbetsliv med starka och inflytelserika parter, jämförelsevis platta organisationer, god 
utbildningsnivå ska utvecklas för att skapa en demokratisk miljö där nya idéer enklare kan växa. 
Det kommer att gynna kvinnorna. 
Vi behöver stoppa den diskriminering som aktivt stänger ute såväl kvinnors som utlandsföddas 
kompetens från arbetsmarknaden. Diskrimineringen drabbar inte bara den enskilde utan är ett 
slöseri som sänker hela Sveriges konkurrenskraft. Det gäller i stort, men även i näringslivets 
ledning. Om inte andelen kvinnor i de börsnoterade bolagens styrelser är minst 40 procent år 
2016 vill vi lagstifta om kvotering.  
*** 
Sedan några år tillbaka ökar de arbetsrelaterade sjukskrivningarna. Särskilt tilltar de psykiska 
diagnoserna, till följderna av stress, överbelastning och destruktiv arbetsmiljö. Cirka två 
tredjedelar av de sjukskrivna är kvinnor.  
Den som blir sjuk på jobbet ska kunna lita på att det finns en effektiv och individanpassad 
rehabilitering tillbaka i arbete. Nu vilar ansvaret allt för tungt på den enskilde. Hälso- och 
sjukvården ska få ett tydligare ansvar för att arbeta med återgång till arbete, och arbetsrelaterade 
sjukdomar få högre status inom vården. Även arbetsgivarnas ansvar för en god arbetsmiljö 
behöver förstärkas 
Det krävs en överenskommelse mellan staten och arbetsmarknadens parter kring rehabilitering 
och omställning av sjukskrivna. Utförsäkringarna av sjuka ska avslutas. Människor blir friska av 
individanpassad rehabilitering – inte av hotet om fattigdom. 
 
Mötesdeltagare 
Det är dags att satsa på kvinnors arbetsmiljö. Den före detta borgerliga regeringen har 
konsekvent betett sig som en struts och stuckit huvudet i sanden. Nu får vi socialdemokrater 
äntligen möjlighet att ta fram en ny arbetsmiljöstrategi. Det kommer att göra skillnad. 
Stressen och den psykiska ohälsan ökar. Det är unga och framför allt unga kvinnor som mår allt 
sämre. Det är också i gruppen unga kvinnor som andelen otrygga anställningar är störst. Här 
finns ett tydligt samband mellan anställningsvillkor och välmående. Livet är svårt att planera för 
den som har en osäker anställning, går på timmar eller har delade turer. Det är dessutom bevisat 
att osäkra och korta anställningar innebär mer ensidiga och monotona arbetsuppgifter, mindre 
frihet och sämre möjligheter till utveckling.  
 
Arbetsorganisation, kompetensutveckling, lönesystem och jämställdhet hänger ihop och påverkar 
arbetsplatsens arbetsmiljö.  
Trots att de allra sämsta arbetsmiljöerna försvinner, får framför allt kvinnor fortfarande, ont i 
rygg och nacke på grund av tunga lyft. Andelen arbetare som anger att de har enkla och 
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monotona arbetsuppgifter ökar. För industrins kvinnor resulterar det i både stress och 
belastningsskador. Samma utveckling finns på tjänstemannasidan. 
Svensk arbetsmarknad kännetecknas av yrkesstolthet, professionalitet och goda arbetsresultat. 
Samtidigt finns det exempel på dålig planering och organisering av arbetet, alltför prispressade 
upphandlingar, underbemanning, tidsbrist och teknik som inte fungerar.  
Viljan att göra ett bra jobb, lojalitet med kollegorna och bristande bemanning skapar 
samvetsstress när det inte finns tid, mandat och resurser att göra jobbet så bra som man vill.  
Många – som arbetar inom välfärdssektorn – känner en speciell stress över att det är patienter, 
elever, vårdtagare, klienter eller förskolebarn som hamnar i kläm när resurserna inte räcker till.  
Att känna sig otillräcklig som individ skapar en skämsfaktor som handlar om att inte kunna leva 
upp till egna och andras förväntningar.  
Allt detta gör att det är nödvändigt och inse att dålig och skadlig arbetsmiljö inte är ett 
individuellt kvinnoproblem utan ett strukturellt problem som framför allt drabbar kvinnor. Det 
ska vi ändra på. 
*** 
Socialdemokraterna vill investera för att höja kvaliteten i skolan, sjukvården och omsorgen.  
En generell och allomfattande välfärd skapar mer jämlika och välmående samhällen, där alla 
människors potential och kunnande kan tas till vara. Välfärd skapar tillväxt.  
Sverige står inför stora rekryteringsbehov det närmaste decenniet. Redan råder brist på 
undersköterskor, specialistsjuksköterskor och annan vårdpersonal. Det saknas också lärare och 
förskollärare och andra yrkesgrupper.  
Välfärden i Sverige ska hålla en hög kvalitet. Det kräver att personalen i välfärdens verksamheter 
har rätt kompetens, möjlighet att utöva och utveckla sin profession, och inte minst goda 
arbetsvillkor.  
De offentliga arbetsgivarnas stora utmaning visar tydligt att välfärdens kvalitet och arbetsplatsers 
arbetsmiljö hänger ihop. Nu handlar det om att hantera den kommande generationsväxlingen. 
Sveriges kommuner och landsting bedömer att en halv miljon medarbetare behöver rekryteras till 
välfärden de kommande tio åren.  
Alla medarbetare ska ha möjlighet att arbeta under trygga villkor och attraktiva förhållanden. 
Rätten till heltid ska vara norm, och delade turer ska tas bort. Tillsvidareanställning ska vara 
huvudregel i offentlig sektor.  
Vi socialdemokrater tänker ta på oss ledartröjan för att utveckla stat, landsting, kommuner och 
kyrka till attraktiva arbetsgivare. Därför vill vi socialdemokrater ta fram en personalpolitisk 
plattform för anställda i offentlig sektor.  
*** 
Sverige ska vara världsbäst i jämställdhet. För att klara det måste vårt land vara en ledande 
kunskapsnation. Forskningen, statistiken och utvärderingen är förutsättningar för ett effektivt 
och framgångsrikt jämställdhetsarbete. 
Högkvalitativ forskning ska bedrivas i hela landet. För att strategiskt bygga upp högkvalitativ 
forskning behöver villkoren för unga forskare förbättras. Vi behöver också stärka jämställdheten 
inom forskningen, med jämställt fördelade forskningsanslag och en snabbare ökning av andelen 
kvinnor som blir professorer. 
 
Avslutningsvis 
Låt mig konstatera att mycket är gjort men massor av arbete återstår. Jag vill sluta med en 
personlig reflektion som utgår från min 16-åriga dotter Julia. 
Julia och jag pratar ofta om framtiden och om jämställdheten. Hon söker svar på många svåra 
frågor. Det är spännande men också utmanande att tänka på hur vi lever våra liv och vad det är 
som gör att vi göra olika val i livet. 
Julias gamla finska farmor brukar säga: Du vackra flicka gift dig rikt. Alternativt; se till att bli 
presidentfru. 
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Ja, det är en möjlig framtid eller ännu hellre så kan Julia satsa på en bra utbildning, bli kemist, 
professor, börsbolags VD eller statsminister och tjäna egna pengar. Ökad jämställdhet ökar 
hennes livschanser och möjligheter att gå utanför givna normer och värderingar – att bli och vara 
den hon vill. 
Jag hoppas att vi alla kan hjälpas åt att ta ett fortsatt stort ansvar för att diskutera jämställdhet, 
vad som är fakta, vad som är myt och om det verkligen är så att familjeekonomin tjänar mest på 
att kvinnan är hemma när barnen är små. Låt oss prata om och sprida kunskap om kvinnors 
arbetsvillkor och vad händer med pensionen efter ett liv med deltidsarbete.  
***  
Tack för att jag fick komma och träffa er alla och lycka till med kongressen. 
 
Gästtal av Philip Botström, ordförande i SSU, klockan 14:42 – 14:50. 
Gästtal av Sören Juvas, förbundsordförande HBT-s, klockan 14:51 – 15:03 som även lämnar en 
gåva, boken ”Kärlek, kamp och reformer”. 
Alla gästtalare tackas av Carina Ohlsson, förbundsordförande, med en ros samt en schal eller slips. 
Även Cecilia Dalman Eek, vice ordförande Socialdemokrater för tro och solidaritet, som höll sitt 
tal under minglet på fredagskvällen blev tackad med en ros och schal/slips. 
 
 

Dagordningens punkt 1 
Mötets öppnande 
Förbundsordförande Carina Ohlsson öppnade S-kvinnors 41:a förbundsmöte lördagen den 22 
augusti klockan 10:33 i Centrum för Flexibelt Lärande (CFL) i Söderhamn. 
 
 

Dagordningens punkt 2  
Beslut om mötets offentlighet 
 
Beslut 
Förbundsmötet beslutade: 
att  förbundsmötet ska vara offentligt. 
 
 

Dagordningens punkt 3  
Upprop 
 
Totalt 98 ombud hade registrerats. En ändringar kunde noteras gentemot den utsända ombuds- 
förteckningen, två ombud saknades. 

 
Beslut 
Förbundsmötet beslutade: 
att  efter anmälda förändringar godkänna ombudslistan.  
 
 

Dagordningens punkt 4  
Godkännande av kallelse 
 
Beslut 
Förbundsmötet beslutade: 
att  godkänna kallelsen.  
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Dagordningens punkt 5  
Fastställande av dag- och arbetsordning 
 
Föredragning och förslag 
Carina Ohlsson, förbundsordförande, yrkade bifall till styrelsens förelagda förslag till dagordning: 
 
Följande av styrelsen utarbetade förslag till dagordning förelåg: 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING 
1. Mötets öppnande 
2. Beslut om mötets offentlighet 
3. Upprop 
4. Godkännande av kallelse 
5. Fastställande av dag- och arbetsordning 
6. Val av 

a) fyra mötesordförande 
b) fyra mötessekreterare 
c) tre justerare 
d) fyra rösträknare 
e) redaktionsutskott 

7. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelser 2013 och 2014 
8. Uppföljning av bifallna motioner från förbundsmötet 2013 
9. Ekonomiska berättelser år 2013 och 2014 
10. Revisionsberättelser år 2013 och 2014 
11. Beslut om ansvarsfrihet 
12. Förbundsstyrelsens skrivelser 

a) Medlemsavgift för åren 2016 och 2017, behandling av motion 1:5 
b) Politisk plattform, föreslås gälla till förbundsmötet 2017. 

13. Beslut om stadgeändringar och behandling av motionerna 1:1, 1:2, 1:3, 1:9 och 1:10 
14. Val av  

a) förbundsordförande 
b) Förbundssekreterare 
c) förbundsstyrelse och ersättare 
d) revisorer och revisorsersättare 
e) valberedning 
f) S-kvinnors politiska plattform, val av programkommission, 6 ledamöter 

15. Motionsbehandling, aktuella frågor till förbundsstyrelsen och program 
16. Avslutning 
 
Följande av styrelsen utarbetade förslag till arbetsordning förelåg: 

FÖRSLAG TILL ARBETSORDNING 

Permission 
Permission begärs skriftligt hos presidiet med angivande av motiv. 
Det tillkommer presidiet att avgöra om permission. 
 
Diskussionsordning 
1. Ordet begärs skriftligt hos tjänstgörande ordförande. 
2. Anföranden sker från talarstolen. 
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3. Förslag ska vara skriftliga för att upptas till behandling. De bör lämnas så tidigt som möjligt under 
debatten. Efter det att streck satts i talarlistan får inga nya förslag väckas. 
4. Talartiden är, förutom för förbundsstyrelsens föredragande samt till förbundsmötet inbjudna 
talare, begränsad till tre minuter, när inte kortare tid beslutas. När det gäller distriktsmotioner utser 
distriktet ett ombud att betraktas som motionär. 
Presidiet tillämpar dubbla talarlistor, vilket innebär att de som inte talat någon gång har förtur 
framför de som anmäler sig till talarordningen för andra eller tredje gången. 
5. Yttrande- och förslagsrätt har, utöver ombuden, förbundsstyrelsen och dess ersättare samt de som 
mötet särskilt beslutar om. Förbundsstyrelsens ledamöter, ersättare och revisorer samt valberedning 
har närvaro-, yttrande och förslagsrätt, men inte rösträtt. 
Endast ombud har rösträtt. 
Yttrande-, förslags- och rösträtt får inte överlåtas. 
 
Motionsbehandling 
Förslag om ändring i motioner kan inte ställas utan bara förslag om ändring i förbundsstyrelsens 
utlåtande. 
 
Omröstningar 
Alla omröstningar, utom vid val när så begärs, sker öppet med handuppräckning. Vid omröstning 
gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal har sittande ordförande med egen rösträtt utslagsröst. Om 
sittande ordförande saknar rösträtt samt vid slutet val avgör lotten. 
 
Föredragande 
Föredragande för varje fråga utses av förbundsstyrelsen. 
 
Förbundsmötets offentlighet 
Förbundsmötet är i princip offentligt. Om förbundsmötet beslutar att någon eller några delar ska 
behandlas internt, äger särskilt inbjudna och förbundsmedlemmar rätt att närvara. 
 
Beslut  
Förbundsmötet beslutade:  
att   fastställa dagordningen 
att   fastställa arbetsordningen. 
 
 

Dagordningens punkt 6  
Val av 
 

a) Fyra mötesordförande 
Föredragning och förslag 
Carina Ohlsson, förbundsordförande, föreslog mötet att välja Laila Naraghi, Ellinor Eriksson, Anéa 
Elving och Eva Tjernström till mötesordförande för förbundsmötet. 
 
Beslut  
Förbundsmötet beslutade enhälligt: 
att  välja Laila Naraghi, Ellinor Eriksson, Anéa Elving och Eva Tjernström till mötesordförande för 

förbundsmötet. 
 

b) Fyra mötessekreterare  
Föredragning och förslag 
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Carina Ohlsson, förbundsordförande, föreslog mötet att välja Maria Eklund, Elisabeth Lindström, 
Lotta Visén och Susanne Östh till mötessekreterare för förbundsmötet. 
 
Beslut  
Förbundsmötet beslutade: 
att   välja Maria Eklund, Elisabeth Lindström, Lotta Visén och Susanne Östh till mötessekreterare för 

förbundsmötet. 
 

c) Tre justerare 
Föredragning och förslag 
Carina Ohlsson, förbundsordförande föreslog mötet att välja Meit Folin, Gotland, Irma Görtz, 
Östergötland, och Lena Hartwig, Uppsala, till justerare för förbundsmötet. 
 
Beslut  
Förbundsmötet beslutade: 
att  välja Meit Folin, Gotland, Irma Görtz, Östergötland, och Lena Hartwig, Uppsala, till justerare för 

förbundsmötet. 
 

d) Fyra rösträknare 
Föredragning och förslag 
Carina Ohlsson, förbundsordförande, föreslog mötet att välja Laila Edholm, Dalarna, Mona Modin 
Tjulin, Jämtland, Ann-Sofie Soleby Eriksson, Sörmland, och Ewa Back, Västernorrland, till rösträknare 
för förbundsmötet. 
 
Beslut  
Förbundsmötet beslutade: 
att  välja Laila Edholm, Dalarna, Mona Modin Tjulin, Jämtland, Ann-Sofie Soleby Eriksson, Sörmland, 
och Ewa Back, Västernorrland, till rösträknare för förbundsmötet. 
 

e) Redaktionsutskott 
Föredragning och förslag 
Carina Ohlsson, förbundsordförande, föreslog mötet att välja Maria Granström, pressekreterare, 
Hillevi Larsson förbundsstyrelsen, Carin Walldin, Gävleborg, Ida Ekeroth, Skaraborg, Lisa Gemmel, 
Stockholms Stad, och Farzana Khatibi, Västerbotten, till redaktionsutskott.  
 
Beslut  
Förbundsmötet beslutade: 
att  välja Maria Granström, pressekreterare, Hillevi Larsson förbundsstyrelsen, Carin Walldin, 

Gävleborg, Ida Ekeroth, Skaraborg, Lisa Gemmel, Stockholms Stad, och Farzana Khatibi, 
Västerbotten, till redaktionsutskott.  

 
 
Carina Ohlsson överlämnade ordet till presidiet och Ellinor Eriksson tackade för förtroendet att få 
leda förhandlingarna. Därefter gick hon igenom ordningsregler för dagarna. Hon och övriga 
mötesordföranden presenterade sig.  
 
 
Nomineringstid val av valberedning 
Beslut  
Förbundsmötet beslutade: 
att fastställda nomineringstiden för val av valberedning till den 22 augusti klockan 17.00  
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att  revisorerna träder in som valberedning vid valet av valberedning. 
 
 

Dagordningens punkt 7  
Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelser för 2013 och 2014 
Föredragning 
Susanne Andersson, förbundssekreterare, föredrog förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för 
2013 och 2014. 
 
Beslut  
Förbundsmötet beslutade: 
att  lägga verksamhetsberättelserna 2013 och 2014 med godkännande till handlingarna.  
 
 

Dagordningens punkt 8 
Uppföljning av bifallna motioner från förbundsmötet 2013 
Föredragning 
Susanne Andersson, förbundssekreterare, föredrog uppföljningen av bifallna motioner från 
förbundsmötet 2013. 
 
Beslut  
Förbundsmötet beslutade: 
att  lägga uppföljningen av bifallna motioner från förbundsmötet 2013 till handlingarna. 
 
 

Dagordningens punkt 9 
Ekonomiska berättelser för 2013 och 2014  

Föredragning 
Susanne Andersson, förbundssekreterare, föredrog den ekonomiska berättelsen för 2013 och 2014. 
 
Beslut  
Förbundsmötet beslutade: 
att godkänna de ekonomiska berättelserna 2013 och 2014 och lägga dem till handlingarna.  

 
 
Dagordningens punkt 10 
Revisionsberättelser för 2013 och 2014 
 
Beslut  
Förbundsmötet beslutade: 
att  lägga revisionsberättelserna för 2013 och 2014 till handlingarna.  

 
 
Dagordningens punkt 11 
Beslut om ansvarsfrihet 
Föredragning 
Monica Green, revisor, föreslog förbundsmötet bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för 
verksamhetsåren 2013 och 2014. 
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Beslut  
Förbundsmötet beslutade: 
att  bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåren 2013 och 2014.  
 
 

Dagordningens punkt 12 
Förbundsstyrelsens skrivelser 
 

a) Medlemsavgift för åren 2016 och 2017, behandling av motion 1:5 
Föredragning 
Susanne Andersson, förbundssekreterare, oförändrad medlemsavgift dvs. 100 kronor per år. 

Motion 2015 Klubb/Distrikt Förbundsmötets beslut 

01:05 Avgiftssänkning för medlemskap 
 

Rebella  
 

Avslag, informera 
medlemmar om autogiro 

 
Beslut  
Förbundsmötet beslutade: 
att  medlemsavgiften till förbundet är oförändrad 100 kronor för vartdera åren 2016 och 2017, 

samt att förbundsstyrelsen får i uppdrag att göra en genomlysning av medlemsavgiften. 
 

b) Politisk plattform, föreslås gälla till förbundsmötet 2017 
Föredragning 
Susanne Andersson, förbundssekreterare, föredrog den politiska plattformen, antogs på 
förbundsmötet 2013 att gälla 2013-2015. Föreslås nu gälla fram till 2017. 

 
Beslut  
Förbundsmötet beslutade: 
att S-kvinnors politiska plattform, ”En jämställd värld är möjlig” ska gälla till 2017. 
att den politiska plattformen kompletteras med två-åriga prioriteringar – ett kortfattat 

manifest. 
 
 

Dagordningens punkt 13 
Beslut om stadgeändringar och motionsbehandling 

 
  

Motioner 2015 Klubb/Distrikt Föredragande Förbundsmötets beslut 

01:01 Om 2-åriga mandatperioder   Rebella  Yvonne Karlén Avslag 

01:02 Om 2-åriga mandatperioder  
Avantgarde 
Skåne  

Yvonne Karlén Avslag 

01:03 Kortare mandatperioder  
Stockholms 
stad  

Yvonne Karlén Avslag 

01:09 
Klasskamp, kvinnokamp och 
antirasistisk kamp sida vid 
sida 

Västerbotten Linnea Björnstam Besvarad 

01:10 
Identifikation ska avgöra vem 
som kan bli S-kvinna  

Rebella Linnea Björnstam Bifall 
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Reservation 
Natalie Sial, Stockholms län, Jill Melinder, Stockholms län, Nina Unesi, Stockholms län, Linda 
Walkeby, Stockholms län, Aino Östergren, Stockholms län, Aurora Pirraku Eriksson, Västmanland, 
Asus Sharif, Västmanland och Tonka Frodlund, Skåne, reserverar sig för beslutet i motion 1:1, 1:2, 
1:3, stadgar i § 2. 

 
Stadgar 
Föredragning 
Susanne Andersson, förbundssekreterare, föredrog förslaget till nya stadgar och efter justeringar 
förelåg förslaget: 
 
 
§ 1 Ändamål 
Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund, S-kvinnor, erkänner sig till den demokratiska 
socialismen, sådan den uttrycks i socialdemokratiska partiets program och stadgar. 
S-kvinnors uppgift är att utifrån socialdemokratins värderingar och S-kvinnors program och 
stadgar verka för ett samhälle där kvinnor och män är jämställda. 
Som socialdemokratiska feminister ställer vi klasskamp, kvinnokamp och den antirasistiska 
kampen sida vid sida. S-kvinnors uppgift är att stärka kvinnors ställning i familj, arbetsliv och 
samhälle samt att synliggöra och arbeta för att undanröja de makt-och diskrimineringsstrukturer 
som begränsar kvinnors liv. 
S-kvinnor vill tillsammans med likasinnade kvinnor världen över bidra till jämställda förhållanden 
mellan kvinnor och män. 
 
§ 2 Organisation 
Klubbarna är S-kvinnors grundorganisationer. Klubbarna sammansluter sig i distrikt, vilka är 
förbundets regionala lokala huvudorganisationer. Distrikten bildar förbundet. 
Distriktsindelningen beslutas av kongressen. Möjlighet finns att stödja S-kvinnors ändamål 
genom att bli medlem i S-män för jämställdhet, vilket inte innebär medlemskap i S-kvinnor. 
S-män för jämställdhet administreras på förbundsnivå. 
Kongressen är högsta beslutande organ. 
Förbundet leds av en av kongressen vald styrelse. 
Förbundsstyrelsen består av elva ledamöter varav ordförande och förbundssekreterare väljs 
särskilt. För förbundsstyrelsens ledamöter utses nio ersättare som tjänstgör i den ordning de 
utsetts av förbundskongressen.  
Mandattiden för ledamöterna är fyra år. Sex väljs ena kongressen och fem den andra. 
Mandattiden för ersättarna är två år. 
Förbundsordföranden och förbundssekreteraren väljs samma år, väljs på fyra år. 
Förbundsstyrelsen är beslutför när mer än halva antalet ledamöter är närvarande. 
Kongressen väljer tre revisorer samt två revisorsersättare. Dessa har att jämte av 
förbundsstyrelsen anlitad yrkesrevisor till kongressen avge berättelse över förbundets 
räkenskaper, förvaltning och verksamhet. 
 
§ 3 Förbundets kongress 
Moment 1 
Ordinarie kongress genomförs vartannat år innan september månads utgång. 
 
Moment 2 
Extra kongress sammankallas vid behov av förbundsstyrelsen eller när minst en tredjedel av 
distrikten så begär. Förbundsstyrelsen fastställer tider för extra kongress. 
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Moment 3 
Kallelse till ordinarie kongress utgår senast 8 månader före kongressen.  
 
Moment 4 
Kongressen består av 100 ombud samt förbundsstyrelsen. 
 
Moment 5 
Ombuden till kongressen väljs för varje distrikt av distriktskongressen. 
 
Moment 6 
Varje distrikt tilldelas 2 ombud. Resterande ombud fördelas mellan distrikten i förhållande till 
antal redovisade medlemmar vid senaste årsskiftet. 
Distrikten meddelas antalet ombud senast 31 januari det år det är kongress. 
 
Moment 7 
Vid kongressen har ombud rösträtt. 
 
Moment 8  
Förbundsstyrelsens ledamöter, ersättare och revisorer samt valberedning har närvaro-, yttrande- 
och förslagsrätt, men inte rösträtt. 
Förbundsstyrelsens ledamöter och ersättare kan inte vara ombud på kongressen. 
 
Moment 9  
Val och omröstning sker öppet. Personval sker med sluten omröstning om antalet nominerade är 
fler än de som ska väljas.  
 
Moment 10 
Nomineringar för val av förbundsstyrelse och revisorer ska ske senast två månader före 
kongressens öppnande till av föregående kongress vald valberedning. Valberedningen består av 
sju ledamöter.  
 
Moment 11 
Motion till kongressen kan väckas av enskild medlem, klubb och distriktsstyrelse. Alla motioner 
ska behandlas av distriktskongressen. Motion som avslås av distriktskongressen kan skickas 
vidare till förbundskongressen om distriktskongressen så beslutar. 
 
Moment 12 
Motion till kongressen skall vara förbundsexpeditionen tillhanda innan 1 maj. 
 
Moment 13 
Ombud kan ställa ”Aktuell fråga” till förbundsstyrelsen. ”Aktuell fråga” inlämnas senast två 
veckor före kongressens öppnande. 
 
Moment 14 
Förbundsstyrelsen ska senast tre veckor före kongressens öppnande sända ut de förslag som ska 
behandlas på kongressen till ombud och distrikt. 
 
Moment 15 
Förbundsstyrelsen avger verksamhetsberättelse till kongressen. 
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Moment 16 
Kongressen tar på förslag från revisorerna ställning till frågan om ansvarsfrihet för 
förbundsstyrelsen. 
 
§ 4 Avgift 
Kongressen fastställer medlemsavgift till förbundet för nästkommande två kalenderår. 
 
§5 Förbundsstyrelse 
Förbundsstyrelsen är förbundets högsta beslutande organ då kongressen inte är samlad. 
Förbundsstyrelsen leder förbundets verksamhet i överensstämmelse med förbundets program 
och stadgar samt av kongressen fattade beslut. 
Förbundsstyrelsen beslutar om verksamhetsinriktning för verksamheten mellan kongresserna. 
Ordförande och förbundssekreterare har med ansvar inför förbundsstyrelsen att sköta den 
omedelbara ledningen av förbundets verksamhet. 
Förbundssekreteraren förestår förbundsexpeditionen och leder arbetet i enlighet med fattade 
beslut. 
Klubb och distrikt kan mellan kongresserna väcka fråga till förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen 
avgör om förslaget kan behandlas eller hänskjutas till nästa kongress. 
 
§ 6 Uteslutning 
Medlem som uppträder på ett sätt som står i strid med förbundets syfte, mål och stadgar, kan av 
förbundsstyrelsen uteslutas. Innan beslut fattas ska medlemmen ges tillfälle att inför 
förbundsstyrelsen föra talan i ärendet. Uteslutningsbeslut fattas av förbundsstyrelsen. 
Distriktsstyrelsen i det distrikt där medlemmen är aktiv ska ges tillfälle att yttra sig innan beslut 
om uteslutning fattas av förbundsstyrelsen. 
 
§ 7 S-kvinnors tidning 
Förbundet ger ut tidningen Morgonbris. Tidningen ingår som medlemsförmån. 
 
§ 8 Ändringar i stadgar 
Kongressen beslutar om stadgar för förbundet samt grundstadgor för distrikt och klubbar. 
Ändring träder omedelbart i kraft om inte annat beslutas.  
 
Distrikt 
§ 1 Ändamål 
S-kvinnors distrikt har till uppgift att med utgångspunkt i S-kvinnors ändamål verka för ett 
samhälle där kvinnor och män är jämställda. 
S-kvinnors distrikt ska samla klubbar och enskilda medlemmar inom sitt område samt utifrån 
program- och handlingsplaner utveckla verksamheten och verka för att nya klubbar bildas. 
S-kvinnors distrikt ska särskilt uppmärksamma önskemål om medlemmars skolning för det 
politiska engagemanget. 
 
§ 2 Organisation 
Alla klubbar inom distriktets geografiska område skall tillhöra distriktet. 
Distriktet organiserar distriktsklubb för medlemmar som inte är med i en lokal klubb. 
Distriktsklubb ansluts till arbetarekommunen i den ort där det socialdemokratiska partidistriktet 
har sitt säte. 
Distriktskongressen är distriktets högsta beslutande organ. 
Distriktet leds av den på distriktskongressen valda styrelsen.  
Distriktsstyrelsen består av minst fem ledamöter varav ordförande och kassör väljs särskilt, i 
distriktet ska ansvarig för studier utses.  
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Distriktsstyrelsen är beslutsför när mer än halva antalet ledamöter är närvarande. 
Distriktskongressen väljer minst två revisorer samt revisorsersättare.  
Dessa ska till distriktskongressen avge berättelse över distriktets räkenskaper förvaltning och 
verksamhet. 
 
§ 3 Distriktskongress 
Moment 1 
Ordinarie distriktskongress genomförs årligen innan 1 maj. Kallelse och ombudsfördelning till 
distriktskongressen ska distriktet skicka till klubbarna senast 8 veckor före distriktskongressen. 
Extra distriktskongress sammankallas vid behov av distriktsstyrelsen eller när minst en tredjedel 
av distriktets klubbar begär det. 
 
Moment 2 
Klubb tilldelas minst ett ombud. Representation i övrigt beslutas av distriktskongressen.  
 
Moment 3 
Vid distriktskongressen har ombud rösträtt. 
 
Moment 4 
Distriktsstyrelsens ledamöter, ersättare, revisorer samt valberedning har närvaro-, yttrande- och 
förslagsrätt, men inte rösträtt. 
Distriktsstyrelsens ledamöter och ersättare kan inte vara ombud på distriktskongressen. 
 
Moment 5 
Val och omröstning sker öppet. Personval sker med sluten omröstning om antalet nominerade är 
fler än de som ska väljas.  
 
Moment 6 
Distriktsstyrelsen beslutar om sista dag för nomineringar för val av distriktsstyrelse och revisorer, 
samt andra förtroendeuppdrag i distriktet och nomineringar för val av ombud till förbundets 
kongress. Efter nomineringstidens utgång äger endast valberedningen rätt att föreslå kandidater. 
 
Moment 7 
Valberedningen består av minst tre ledamöter. 
 
Moment 8 
Valberedningen bereder förslag till ombud till förbundets kongress. Distriktskongressen väljer 
ombud och ersättare till förbundets kongress. 
 
Moment 9 
Motion till distriktskongress kan väckas av enskild medlem eller klubb. Motion ska vara distriktet 
tillhanda senast fyra veckor före distriktskongressens öppnande. 
 
Moment 10 
Dagordning och arbetsordning för distriktskongressen ska ihop med verksamhetsberättelse och 
motioner jämte styrelsens utlåtande göras tillgängliga för ombuden senast två (2) veckor före 
distriktskongressens öppnande. 
 
Moment 11 
Ombud kan ställa ”Aktuell fråga” till distriktsstyrelsen. 
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Moment 12 
Distriktsstyrelsen avger verksamhetsberättelse till distriktskongressen. 
Verksamhetsinriktning och budget bör antas på distriktskongressen. 
 
Moment 13 
Mötet tar på förslag från revisorerna ställning till frågan om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen. 
 
§ 4 Avgift 
Distriktskongressen fastställer medlemsavgiften till distriktet för nästkommande kalenderår. 
Distriktet ska senast 1 mars redovisa förbundsavgiften för föregående kalenderår till förbundet. 
 
§ 5 Distriktsstyrelse 
Distriktsstyrelsen är distriktets högsta beslutande organ då distriktskongressen inte är samlad. 
Distriktsstyrelsen leder distriktets verksamhet i överensstämmelse med program och stadgar samt 
av distriktskongressen fattade beslut. 
 
Klubbar             
§ 1 Ändamål 
S-kvinnors klubbar har till uppgift att organisera och samla kvinnor som erkänner den 
demokratiska socialismen, sådan den uttrycks i socialdemokratiska partiets program och stadgar, 
och såsom socialdemokratiska feminister vill arbeta för ett samhälle där kvinnor och män är 
jämställda. 
S-kvinnors klubbar ska lägga sig vinn om att i en utåtriktad dialog med kvinnor lägga grunden för 
S-kvinnors politiska program. 
 
§ 2 Medlem  
Medlem är den som identifierar sig som kvinna, som erkänner S-kvinnors ändamål, följer dess 
stadgar samt betalar medlemsavgift. 
Medlem som verkar i strid mot S-kvinnors ändamål och stadgar kan uteslutas av 
förbundsstyrelsen. 
 
§ 3 Organisation 
Klubb består av enskilt anslutna medlemmar. Klubb kan utgöras av kvinnoklubb eller 
distriktsklubb. 
Klubb ingår i arbetarekommunen, i enlighet med partiets stadgar. Flera klubbar kan verka inom 
arbetarekommunens geografiska område. 
Enskilda medlemmar kan anslutas till distriktsklubb. 
Klubb leds av vid årsmötet vald styrelse. Styrelsen ska bestå av minst tre ledamöter varav 
ordförande och kassör väljs särskilt. 
Årsmötet väljer två revisorer samt revisors-ersättare. Dessa ska till årsmötet avge berättelse över 
klubbens räkenskaper, förvaltning och verksamhet. 
Verksamhetsinriktning och budget bör antas på klubbens årsmöte. 
 
§ 4 Medlems rättighet och skyldigheter 
Moment 1 
Medlemskap i S-kvinnor ger medlemmen rätt till 

- att delta i klubbars arbetarkommuners mötes– och studieverksamhet 
- att rösta vid medlemsmöten, kongressval och allmänna omröstningar 
- att kunna nomineras och väljas till förtroendeuppdrag inom S-kvinnor, partiet, 

politiska församlingar samt andra uppdrag till vilka partiet/förbundet 
nominerar kandidater  
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- att få information om S-kvinnors och partiets ställningstaganden i politiska och 
organisatoriska frågor 

- att ställa förslag vid möten i klubbar och arbetarekommuner  
- att motionera till förbundskongress/partikongress, distriktskongresser och 

årsmöten  
- att delta i rådslag anordnade av S-kvinnor och partiet, partidistrikt eller 

arbetarekommun 
Moment 2 
Medlem av S-kvinnor  

- måste erkänna det socialdemokratiska partiets grundläggande idéer som de 
uttrycks i partiprogram och stadgar  

- är skyldig att betala av S-kvinnor fastställd medlemsavgift 
- får inte uppträda osolidariskt mot S-kvinnor eller partiet 
- får inte propagera i strid mot partiets grundläggande idéer 
- får inte skada S-kvinnor, partiet eller dessas verksamhet 

 
§ 5 Möten och verksamhet 
Klubbens högsta beslutande organ är medlemsmötet, oavsett om det äger rum fysiskt eller via 
Internet.  
Årsmötet genomförs före februari månads utgång.  
Kallelse och dagordning ska utgå till klubbens samtliga medlemmar senast två veckor före dagen 
för årsmötet. 
Årsmötet behandlar verksamhetsberättelse, fråga om ansvarsfrihet samt väljer styrelse, revisorer 
och valberedning. 
Val och omröstning sker öppet.  
Personval sker med sluten omröstning om antalet nominerade är fler än de som ska väljas. 
 
§ 6 Avgift 
Ny medlem betalar avgift för det år under vilket inträdet sker. 
Medlemsavgiften till klubb fastställs av medlemsmöte före november månads utgång. 
Medlem betalar avgift för förbund, distrikt och klubb enligt beslut på förbundets kongress, 
distriktskongress och klubbens möte. 
Klubb redovisar senast första februari avgiften till distriktet vari ingår avgift till förbundet. 
Uppbörden av avgifterna ombesörjs av partistyrelsen. Inbetalade avgifter för klubben utbetalas av 
partistyrelsen till klubben/distriktet per den 30 juni och den 31 december det år som avgifterna 
har erlagts av medlemmen. 
 
§ 7 Styrelse 
Styrelsen leder klubbens verksamhet i överensstämmelse med program och stadgar samt av 
medlemsmötet fattade beslut. 
Styrelsen fördelar mellan sig de uppgifter som inte av årsmötet särskilt ålagts ledamot. 
Det är styrelsens uppgift att planera och lägga fram förslag till medlemsmötet samt tillse att 
medlemsmötets beslut verkställs. 
Styrelsen ska till årsmötet avlämna verksamhetsberättelse för det gångna året. 
 
§ 8 Allmänna bestämmelser  
Klubb skall om fråga om upplösning väcks i första hand tillsammans med medlemmarna och i 
samverkan med distriktet se över möjligheterna att finna nya verksamhetsformer. I andra hand 
ska fråga om samgående med annan klubb prövas. Vid samgående tar klubb med sig samtliga sina 
tillgångar.  
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Klubb upplöses om minst ¾ av medlemmarna fattar beslut därom. Medlemmarna överförs 
därvid till distriktsklubb. Nedlagd klubbs tillgångar tillfaller distriktet. 
Medlem som inte längre önskar vara medlem hos S-kvinnor begär sitt utträde. 
Medlem, som trots skriftlig påminnelse resterar med avgift under längre tid än tolv månader, ska 
uteslutas ur klubben. Innan sådan uteslutning sker, ska den arbetarekommun som medlemmen 
tillhör underrättas skriftligen. 
Vid återinträdet ska de avgifter erläggas som resterade vid uteslutningen. 
 
§ 9 Start av ny klubb 
Instruktioner vid start av ny klubb tillhandahålls på förbundsexpeditionen. 
 
§ 10 Tillägg till stadgar 
Tillägg till dessa stadgar kan antas av årsmötet och ska för godkännande underställas 
kvinnodistriktet. 
Tillägg får inte stå i strid med eller upphäva innehållet i dessa grundstadgor. 
 
Beslut – stadgeändringar 
Förbundsmötet beslutade: 
att  därmed att fastställa de reviderade stadgarna. 
 
 

Dagordningens punkt 14 
Val av  
 

a) Förbundsordförande  
Föredragning och förslag 
Gudrun Hjalmarsson, valberedningens ordförande, föreslog mötet att välja Carina Ohlsson, Skaraborgs 
län till förbundsordförande för en period på fyra år. 
 
Beslut – förbundsordförande 
Förbundsmötet beslutade enhälligt: 
att  välja Carina Ohlsson, Skaraborgs län, till förbundsordförande för en period av fyra år.  
 

b) Förbundssekreterare 
Föredragning och förslag 
Gudrun Hjalmarsson, valberedningens ordförande, föreslog mötet att välja Susanne Andersson, 
Norrbotten, till förbundssekreterare för en period på fyra år. 
 
Beslut – förbundssekreterare 
Förbundsmötet beslutade enhälligt: 
att  välja Susanne Andersson, Norrbotten, till förbundsordförande för en period av fyra år.  
 

c) Förbundsstyrelse och ersättare 
Föredragning och förslag 
Gudrun Hjalmarsson, valberedningens ordförande, föreslog mötet att välja Anna Hedh, Kalmar, 
(omval), Eva-Lena Jansson, Örebro (omval), Liselott Vahermägi, Stockholms län (omval), Aylin 
Fazelian, Göteborg (nyval) till styrelseledamöter för en period på fyra år samt fyllnadsval på två år 
för Lena Näslund, Västernorrland (nyval) och Åsa Lindestam, Gävleborg (nyval).  
 
Gudrun Hjalmarsson, valberedningens ordförande, föreslog mötet att välja Yvonne Karlén, Dalarna, 
(omval), Sara Mellander, Skåne (nyval), Lena Josefsson, Stockholms stad (nyval), Erika Storme Martinger, 
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Södra Älvsborg (nyval) och Susanne Dufvenberg, Västerbotten (nyval), Nina Unesi, Stockholms län 
(nyval), Maria Stansert, Kronoberg (nyval), Ella Wallberg, Jämtland (nyval), Rose-Marie Edlund, 
Halland (nyval) till styrelseersättare för en period på två år. 
 
Beslut – förbundsstyrelse och ersättare 
Förbundsmötet beslutade enhälligt: 
att  välja Anna Hedh, Kalmar (omval), Eva-Lena Jansson, Örebro (omval), Liselott Vahermägi, 

Stockholms län (omval), Aylin Fazelian, Göteborg (nyval) till styrelseledamöter för en period på 
fyra år samt fyllnadsval på två år för Lena Näslund, Västernorrland (nyval) och Åsa Lindestam, 
Gävleborg (nyval). 

 
att  välja Yvonne Karlén, Dalarna (omval), Sara Mellander, Skåne (nyval), Lena Josefsson, Stockholms 

stad (nyval), Erika Storme Martinger, Södra Älvsborg (nyval), Susanne Dufvenberg, Västerbotten 
(nyval), Nina Unesi, Stockholms län (nyval), Maria Stansert, Kronoberg (nyval), Ella Wallberg, 
Jämtland (nyval), Rose-Marie Edlund, Halland (nyval) till styrelseersättare för en period på två år. 

 
d) Revisorer och revisorsersättare 

Föredragning och förslag 
Gudrun Hjalmarsson, valberedningens ordförande, föreslog mötet att välja Marianne Carlström, 
Göteborg (omval, sammankallande), Monica Green, Skaraborg (omval) och Lisbet Björklund, Örebro 
(omval) till revisorer och att välja Kerstin Hermansson Morén, Västerbotten (nyval) och Eva de Marothy, 
Dalarna (nyval) till revisorsersättare. 
 
Beslut – revisorer och revisorsersättare 
Förbundsmötet beslutade enhälligt: 
att  välja Marianne Carlström, Göteborg (omval, sammankallande), Monica Green, Skaraborg, (omval) 

och Lisbet Björklund, Örebro (omval) till revisorer och att välja Kerstin Hermansson Morén, 
Västerbotten (nyval) och Eva de Marothy, Dalarna (nyval) till revisorsersättare. 

 
f) S-kvinnors politiska plattform, val av kommission, sex ledamöter  

Föredragning och förslag 
Gudrun Hjalmarsson, valberedningens ordförande, föreslog mötet att välja Karin Engdahl, Bohuslän, 
Sofie Eriksson, Dalarna, Sara Karlsson, Sörmland, Kaisa Karro, Östergötland, Emilia Töyrä, Norrbotten 
och Anita Ullman, Skåne, till ledamöter i programkommissionen tillsammans med ordförande 
Carina Ohlsson, Skaraborg, som tidigare utsetts av förbundsstyrelsen som ordförande i 
programkommissionen.  
 
Under mötet föreslogs att programkommissionen skulle utökas med en person från en 
storstadsregion dessutom nominerades Lawen Redar, Stockholm, Aurora Pirraku Eriksson, 
Västmanland, och Inga-Lill Röhr, Värmland. 
 
Beslut – val av programkommission, 6 ledamöter 
Förbundsmötet beslutade efter sluten omröstning: 
att programkommissionen skulle bestå av sju ledamöter 
att välja Karin Engdahl, Bohuslän med 96 röster, Sofie Eriksson, Dalarna med 96 röster, Sara 

Karlsson, Sörmland med 97 röster, Kaisa Karro, Östergötland med 96 röster, Emilia Töyrä, 
Norrbotten med 95 röster, Anita Ullmann, Skåne med 91 röster samt Lawen Redar, Stockholm 
med 77 röster, till ledamöter i programkommissionen. 

 
98 ombud röstade varav en var ogiltig. Övriga röster: Inga-Lill Röhr, Värmland fick 19 röster och 
Aurora Pirraku Eriksson, Västmanland fick 12 röster. 
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Förbundsmötet återupptogs 08:04 
Förbundsmötet ajourneras för fika 10:15 – 10:38  
Förbundsmötet ajourneras för lunch 12:38 – 13:31 
Förbundsmötet avslutas 14:25 
 
Insamlingar 
I juli dödades 30 unga volontärarbetare och 100 skadades i ett bombdåd i den turkiska staden 
Suruc. Ungdomarna arbetare för att hjälpa barnen i den svårt krigssargade staden Kobane. För att 
hedra ungdomarna och hjälpa barnen genomfördes en insamling för att bygga en skola i Kobane. 
Totalt samlades 3612 kronor in. 
Parallellt genomfördes en insamling till Syrian Women´s Network, ett nätverk av organisationer 
och personer i och utanför Syrien som arbetar för jämställdhet, fred och demokrati. Insamlingen 
gav 2768 kronor. 

 
Gästhälsningar 
Gästtal av Moumna Sid Brahim, rektor för Olof Palmes skola i Västsahara 
Telegram från Margareta Winberg 
Videohälsning från Åsa Regnér, jämställdhetsminister (S) 
Videohälsning från Elin Ylvasdotter, förbundsordförande S-studenter 
 
Arbetsordning 
Talartiden begränsas till två minuter. 
 

Dagordningens punkt 15, fortsatt behandling 
Motionsbehandling, aktuella frågor till förbundsstyrelsen och program 
1. ORGANISATION OCH UTVECKLING    

Motioner 2015 Klubb/Distrikt Föredragande Förbundsmötets beslut 

01:04 
Förbättra klimatet i det 
interna partiarbetet 

Gävleborg  Liselott Vahermägi 1 avslag 

        2 bifall 

        3 avslag 

01:06 
Folkbildningens roll för 
jobben och utvecklingen i 
hela landet 

Örebro län  Liselott Vahermägi 1-3 besvarad 

01:07 
Handlingsplan för en 
jämställd folkrörelse  

Gävleborg Laila Olsen 1-2 besvarad 

        3 bifall 

01:08 
Satsa på en inkluderande 
folkrörelse 

Skåne  Liselott Vahermägi 1-3 besvarad 
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01:11 
Gemensam hemsida för S-
kvinnor  

Västerbotten 
Susanne 
Andersson 

1-2 bifall 

01:12 Om medlemsutbildning Karlstad Liselott Vahermägi 1 avslag 

        2 besvarad 

Mötet behandlade motion 01:01, 01:02, 01:03, 01:05, 01:09 och 01:10 under lördagen. Mötet beslutade 
att i övrigt fastställa avsnittet 1. Organisation och utveckling. 

 

2. INTERNATIONELLT ARBETE OCH INTEGRATION    

Motioner 2015 Klubb/Distrikt Föredragande 
Förbundsmötets 
beslut 

02:01 Brev från migrationsverket  Skåne Carina Ohlsson Bifall 

02:02 En jämställd värld är möjlig  Stockholms stad  Åsa Lindestam 1-3 besvarad 

02:03 Erkänn Västsahara 
Traneberg Bromma 
Ålsten 

Yvonne Karlén 1-2 besvarad 

        

att S-kvinnor ska 
arbeta aktivt för att nå 
målet om ett 
erkännande av 
Västsahara 

02:04 Etablering för flyktingar Skåne  Eva-Lena Jansson 1 besvarad 

        2 avslag 

        3 besvarad 

02:05 Från praktik till anställning  Gävleborg Carina Ohlsson Bifall 

02:06 
Förstatliga all hantering av 
flyktingar med omedelbar 
verkan 

Gävleborg  Carina Ohlsson 1 bifall 

        2 avslag 

        3 bifall 

02:07 Mänskliga rättigheter  Skåne  Anna Hedh Besvarad 

02:08 
Nej till handeln med 
kvinnor som utnyttjas som 
sexslavar! 

Örebro län  Carina Ohlsson Bifall 

02:09 
Stärk 
ursprungsbefolkningens 
status i Sverige  

Östersund  Anna Hedh 1 besvarad 

        2 avslag 
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Mötet beslutade att i övrigt fastställa avsnittet 2. Internationellt arbete och integration. 

 
3. FAMILJELIV OCH ARBETSLIV 

      

Motioner 2015 Klubb/Distrikt Föredragande Förbundsmötets beslut 

03:01 A-kassan Norrbotten 
Eva-Lena 
Jansson 

1-3 besvarad 

03:02 Alla barns rätt till utbildning  Fritsla   Åsa Lindestam Avslag 

03:03 Angående upphandling  Skåne  
Eva-Lena 
Jansson 

Avslag 

03:04 
Använd högskolans resurser 
bättre 

Enskild 
Maria 
Augustsson 

Bifall 

03:05 Arbetsmiljö Norrbotten 
Eva-Lena 
Jansson 

1 avslag 

        2 bifall 

        3 avslag 

        4-6 besvarad 

03:06 
Barnomsorg på obekväm 
arbetstid 

Vaplan  Annette Kalnak Bifall 

03:07 
Dagens kvinnofällor – övertid, 
lönegap och pensionssystem 

Örebro län  Laila Olsen 1-2 besvarad 

03:08 
Det måste till förändringar i 
lagstiftningen gällande 
äldreomsorg 

Västerbotten  Lena Näslund 1 besvarad 

        2 avslag 

        

att S-kvinnor följer 
äldrekommissionens 
arbete och verkar för att 
grundbemanningen höjs 
inom äldreomsorgen, 
inte bara bemanningen 
generellt. 

03:09 Översyn av socialtjänstlagen Fritsla Lena Näslund Besvarad 

03:10 
Genuspedagoger i alla Sveriges 
kommuner  

Skaraborg Laila Olsen Bifall 

03:11 Gode män och förvaltare  Norrbotten Inga-Lill Röhr 1 bifall 

        2-5 besvarad 

03:12 
Hjälp att studera vidare senare 
i livet 

Jönköpings 
län  

Liselott 
Vahermägi 

1-2 besvarad 

03:13 
Kommunalrådsrätt till 
föräldraledighet  

Fritsla Sara Karlsson Bifall 
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03:14 Om politikens villkor  Bohuslän  Sara Karlsson Bifall 

03:15 Pensionärers fattigdom  Norrbotten  Sara Karlsson 1-2 bifall 

        3 besvarad 

03:16 Samhällets styvbarn  Skåne  
Maria 
Augustsson 

Bifall 

03:17 
Solidariskt ansvar – 
skilsmässa/i äktenskap  

Norrbotten  Annette Kalnak 1-2 bifall 

03:18 
Ställningstagande mot 
surrogatmoderskap  

Rebella Carina Ohlsson 1 bifall 

        2 avslag 

03:19 
Översyn av 
sexualundervisningen i skolan  

Västerbotten Yvonne Karlén 1-2 bifall 

03:20 
Dagens kvinnofällor – 
ojämställdheten och otrygga 
anställningsformer 

Örebro län 
Susanne 
Andersson 

Bifall 

08:12 Angående äldreomsorgen 
Stockholms 
stad  

Maria 
Augustsson 

1 bifall 

        2 besvarad 

        3 avslag 

        4 besvarad 

Mötet beslutade att i övrigt fastställa avsnittet 3. Familjeliv och arbetsliv. 

 
Reservation 
Natalie Sial, Stockholms län, Jill Melinder, Stockholms län, Nina Unesi, Stockholms län, reserverar sig 
för beslutet i motion 03:18 till förmån för Stockholms läns tilläggsattsats: 
att S-kvinnor tydligt markerar mot surrogatmoderskap förutom de fall surrogatmoderskap är 
altruistiskt. 
 

4. KVINNOFRID  
   

Motioner 2015 Klubb/Distrikt Föredragande Förbundsmötets beslut 

04:01 
Stoppa exploateringen och 
brott mot kvinnokroppar! 

Stockholms 
stad  

Hillevi Larsson 1 bifall 

        2 besvarad 

        3 bifall 

04:02 
Stoppa förslagen om 
upphandling av 
kvinnojourernas verksamhet 

Traneberg-
Bromma- 
Ålsten 

Birgitta Ahlqvist 1-2 besvarad 
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att S-kvinnors 
utgångspunkt är att 
kvinnojourerna inte ska 
privatiseras eller 
kommersialiseras 

04:03 
Polisens resurser räcker inte till 
– groomingfall läggs på hög  

Uppsala län  Hillevi Larsson Bifall 

04:04 
Samordnade insatser mot 
hedersrelaterat våld och 
förtryck 

Uppsala län  Birgitta Ahlqvist Besvarad 

        

tillägg till utlåtandet: … 
slutredovisningen "och 
utifrån denna driva 
frågan om 
hedersrelaterat våld och 
förtryck så att de som 
utsätts får de stöd och 
den hjälp de har rätt till." 

04:05 Friande dom i våldtäktsmål  Uppsala län  Laila Olsen 1-3 bifall 

04:06 Solidariskt ansvar - brottsoffer Norrbotten Inga-Lill Röhr 1-3 bifall 

04:07 
Solidariskt ansvar - 
ungdomsbrott 

Norrbotten Inga-Lill Röhr 1-2 bifall 

04:08 
Strippklubbar i (jämställda) 
Sverige? 

Norrbotten Lena Näslund Bifall 

04:09 
Bekämpa trafficking och 
sexslavhandel 

Örebro Län Birgitta Ahlqvist Avslag 

Mötet beslutade att i övrigt fastställa avsnittet 4. Kvinnofrid. 

 
 
Dagordningens punkt 14, fortsatt behandling  
Val 
 

e)Valberedning  
Föredragning och förslag 
Marianne Carlström, revisor, föreslog revisorernas förslag till valberedning Gudrun Hjalmarsson, 
Norrbotten (omval, sammankallande), Marlene Segerson, Bohuslän (omval), Inger Jarl Beck, Skåne 
(omval), Siv Palmgren, Örebro län (omval) och Chatarina Holmberg, Blekinge (nyval), Veronika 
Lindholm, Västerbotten (nyval) samt Sara Gunnerud, Stockholm stad (nyval). 
Nomineringar har kommit in för Inga-Lill Röhr, Värmland även nominerad till sammankallande, 
Ann Louise Kroon, Östergötland, Maria Augustsson, Göteborg. 
 
Beslut – valberedning 
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Förbundsmötet beslutade efter sluten omröstning: 
att  välja Gudrun Hjalmarsson, Norrbotten (omval) med 77 röster, Marlene Segerson, Bohuslän (omval) 

med 71 röster, Inger Jarls Beck, Skåne (omval) med 90 röster, Siv Palmgren, Örebro län (omval) 
med 80 röster, Chatarina Holmberg, Blekinge (nyval) med 88 röster, Veronica Lindholm, 
Västerbotten (nyval) med 92 röster och Sara Gunnerud, Stockholm stad (nyval) med 94 röster 
till valberedning. 

att välja Gudrun Hjalmarsson, Norrbotten till sammankallande med rösterna 60/31. 
 
98 ombud röstade varav 91 valde att rösta på sammankallande för valberedningen. Övriga röster: 
Maria Augustsson, Göteborg fick 48 röster, Inga-Lill Röhr, Värmland fick 25 röster och Ann Louise 
Kroon, Östergötland fick 21 röster. 

 
 
Dagordningens punkt 15, fortsatt behandling 
Motionsbehandling, aktuella frågor till förbundsstyrelsen och program 
 
5. KVINNOR FRED OCH SÄKERHET     

Motioner 2015 Klubb/Distrikt Föredragande Förbundsmötets beslut 

05:01 Svensk säkerhetspolitik  Dalarna  Åsa Lindestam 1-4 bifall 

        
att förbundsstyrelsen anordnar 
ett seminarium angående 
säkerhets- och försvarspolitik 

        

att frågan om säkerhets-, 
försvars- och integrationspolitik 
behandlas av 
programkommissionen 

        

att S-kvinnors 
programkommission får i uppdrag 
att fördjupa sig i frågan om 
feministiskt fredsarbete 

Mötet beslutade att i övrigt fastställa avsnittet 5. Kvinnor fred och säkerhet. 
 
Reservation 
Meit Fohlin, Gotland, reserverar sig mot den bifallna att-satsen om allmän värnplikt i motion 05:01. 
 
Aino Östergren, Stockholms län, reserverar sig mot att-sats 2 – allmän värnplikt för kvinnor och 
män. 
 

6. KVINNORS MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING 

Motioner 2015 Klubb/Distrikt Föredragande Förbundsmötets beslut 

06:01 
Fastighetsskatt på vind- 
och 
vattenkraftanläggningar  

Vaplan  Sara Karlsson Avslag 
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 06:01       

Tillägg i utlåtande, nytt sista 
stycke: S-kvinnor anser att hela 
landet ska hålla ihop och både 
land och stad ska ha kraft till 
utveckling. 
Skatteutjämningssystemet är en 
viktig bas för att välfärden ska 
kunna finnas och utvecklas 
överallt. Varje område har sina 
fördelar och bidrar till Sveriges 
välstånd på olika sätt. För ett 
sammanhållet Sverige behöver 
välståndet som olika områden 
bidrar med fördelas solidariskt. Vi 
har förhoppningar att den nyligen 
tillsatta parlamentariska 
Kommittén för en sammanhållen 
politik för Sveriges landsbygder 
även ser över dessa frågor. 

06:02 Norrbotniabanan  Enskild Annette Kalnak 1-4 avslag 

06:03 

Upprätthållande av 
service och 
arbetstillfällen i mindre 
tätorter 

Örebro län  Anna Hedh Bifall 

Mötet beslutade att i övrigt fastställa avsnittet 6. Kvinnors miljö och hållbar utveckling. 

 
7. KVINNOR OCH BOSTÄDER 

Motioner 2015 Klubb/Distrikt Föredragande Förbundsmötets beslut 

07:01 
Taket i bostadstillägget 
måste höjas för förtids- 
och ålderspensionärer 

Örebro län Lena Näslund 1 bifall 

        2 besvarad 

Mötet beslutade att i övrigt fastställa avsnittet 7. Kvinnor och bostäder. 

 
8. KVINNOR OCH HÄLSA 

Motioner 2015 Klubb/Distrikt Föredragande Förbundsmötets beslut 

08:01 
Doftmaskiner motverkar 
lagen om tillgänglighet  

Norrbotten 
Linnea 
Björnstam 

Besvarad 

08:02 Doftöverkänslighet  Enskild Anette Kalnak 1-4 avslag 

08:03 
Förbjud försäljning av 
nätdroger 

Enskild Anna Hedh 1-3 bifall 
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08:04 Förbud mot transfetter Norrbotten Hillevi Larsson 1-2 bifall 

08:05 
Narkotikaklassade 
läkemedel 

Norrbotten 
Maria 
Augustsson 

Bifall 

08:06 

Om långsiktig finansiering 
av 
samordningsförbundens 
arbete med finansiell 
samordning av 
rehabiliteringsinsatser 

Östergötland  Yvonne Karlén 1-2 bifall 

08:07 
Rättspsykiatrin och 
beroendediagnoser 

Dalarna  Hillevi Larsson 1-2 bifall 

08:08 
Självmord bland unga ska 
förebyggas i skolan 

Dalarna  Lena Näslund 1-2 besvarad 

08:09 
Låt också tänderna räknas 
som sjukvård 

Örebro län  Yvonne Karlén Bifall 

08:10 
Inkomstpröva och 
subventionera tandvård 
för pensionärer 

Örebro län Yvonne Karlén  Avslag 

08:11 Äldrevården 
Traneberg- 
Bromma-
Ålsten 

Maria 
Augustsson 

Avslag 

Mötet beslutade att i övrigt fastställa avsnittet 8. Kvinnor och hälsa 

 

9. ÖVRIGA        

Motioner 2015 Klubb/Distrikt Föredragande Förbundsmötets beslut 

09:01 
Individbaserat 
försörjningsstöd  

Karlskrona  Lena Näslund Besvarad 

        

att motionen skickas till S-
kvinnor i Riksdagen och 
Europaparlamentet med uppdrag 
att bevaka frågan 

09:02 
Kvotering av 
bolagsstyrelser  

Vaplan  
Maria 
Augustsson 

1-2 bifall 

        

Tillägg i utlåtande, nytt stycke: 
att ställa krav på att även 
kommunala bolag ska vara 
jämställda, är viktigt. Det 
behöver utredas hur kvotering 
kan kombineras med 
mandatfördelningen för att 
uppnå jämställdhet. 

Mötet beslutade att i övrigt fastställa avsnittet 9. Övrigt. 
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Uttalanden 
 
 
Beslut  
Förbundsmötet beslutade: 
att  anta följande uttalanden: 
 

 
 

IS TERROR- OCH VÅLDTÄKTSIDEOLOGI MÅSTE BEKÄMPAS 
S-kvinnor har en lång tradition av internationellt arbete för fred och solidaritet. Vi lever i en 
global verklighet där nationella gränser aldrig kan begränsa vår kamp för jämställdhet. Vi påverkar 
världen, världen påverkar oss. 
Islamiska statens (IS) framfart har vållat en humanitär katastrof. Särskilt drabbade är flickor och 
kvinnor. Rapporter visar att sexslavhandeln har ökat i områden IS har lagt under sig. Ligor som 
härjar hämtar flickor från flyktinglägren till de större städerna och transporterar dem sedan 
tillbaka. Det rapporteras även om våldtäktsfabriker, främst riktade mot folkgruppen Yazidier. IS 
använder sexuellt våld som en del i sin krigsföring.  
Dessa systematiska kränkningar av mänskliga rättigheter – och därmed kvinnors rättigheter – 
måste få ett stopp. S-kvinnor tar kraftigt avstånd från de krafter som utnyttjar oskyldiga civila, där 
kvinnor och barn är särskilt utsatta. S-kvinnor tar kraftigt avstånd från IS brutala kränkningar av 
mänskliga rättigheter, där våld, våldtäkter, slavhandel och massavrättningar blivit vardag. 
S-kvinnor kräver en internationell aktion för att skydda civilbefolkningen och bekämpa IS  
härjningar. 
Jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde är vägen till fred, frihet och demokrati. 

 
  

S-KVINNOR KRÄVER LAGSTADGAD RÄTT TILL BARNOMSORG PÅ 
OBEKVÄM ARBETSTID 
Feministisk politik handlar om att ta ställning, för ett samhälle där allas lika värde respekteras. 
Men det handlar också om att aktivt verka för att förändra strukturer.  
S-kvinnors utgångspunkt är att vi vill se en mycket tydligare politik från regeringen, i en rad 
frågor. Det är dags att gå från ord till handling.  
Det gäller bland annat frågan om barnomsorg på obekväm arbetstid. Vi har redan sett problemen 
och vi vet hur vi kan lösa dem., ändå händer ingenting. Det är minst sagt frustrerande.  
I en verklighet där 40 procent inte jobbar ordinarie kontorstider och faktiskt måste jobba röda 
dagar och helger ibland, där räcker inte barnomsorgen till. Bara en procent av förskoleplatserna är 
på så kallade obekväma tider, hälften av landets kommuner har inga alls. Det drabbar framför allt 
kvinnor, som är de som går ner till deltid eller får säga upp sig för att det saknas barnomsorg. 
Att bygga ut barnomsorg så att den även gäller på obekväma tider, ses ofta som en kostnad. Men 
det är en investering och kommuner som gått före och har barnomsorg på kvällar, nätter och 
helgdagar har visat att det lönar sig! Det möjliggör för alla att kunna arbeta och faktiskt försörja 
sig. 
Socialdemokraternas kongress ställde sig redan 2013 bakom S-kvinnors krav att alla kommuner 
ska vara skyldiga att erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid, som faktiskt är anpassad efter 
föräldrarnas behov. Miljöpartiet säger också att ”alla kommuner ska erbjuda barnomsorg på obe-
kväma arbetstid”. Så, vi ser problemet och vi kan lösa det, varför händer det inget? 
S-kvinnor kräver att regeringen nu går vidare och inför lagstadgad rätt till barnomsorg på obe-
kväm arbetstid. 
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KLASSKAMP, KVINNOKAMP OCH ANTIRASISTISK KAMP  
S-kvinnor är socialdemokratiska feminister som ställer klasskamp och kvinnokamp sida vid sida. 
Så lyder beskrivningen av S-kvinnor som förbund – en klassmedveten feminism är en oerhört 
viktig utgångspunkt för vår kamp.  
Under S-kvinnors förbundsmöte i Söderhamn i helgen utvecklar vi S-kvinnors stadgar, för att på 
ett tydligare sätt markera vårt orubbliga engagemang för alla människors lika värde.  
Vår kamp är inte bara feministiskt utan också antirasistisk. Fred, frihet och demokrati förutsätter 
att allas mänskliga rättigheter respekteras. För att än tydligare visa att detta alltid är en viktig del 
av vår kamp har S-kvinnors förbundsmöte beslutat att detta också tydligt ska framgå av S-kvin-
nors stadgar och i beskrivningen av oss som organisation.  
Detta är viktigt av flera skäl. Rasismen, fascismen och nazismen har fått fäste i vårt samhälle och i 
hela Europa. I Sverige har vi idag ett rasistiskt parti i vår riksdag. Även vi S-kvinnor har upplevt 
det direkta hot som rasistiska och odemokratiska krafter utgör i vårt samhälle. Den intolerans och 
de kränkningar av mänskliga rättigheter som vi ser manifesteras på så många olika sätt i dagens 
samhälle måste motarbetas med kraft!  
Vi vill med detta beslut tydligt markera att den antirasistiska kampen har samma dignitet som 
klasskamp och kvinnokamp och att detta ska genomsyra hela vår verksamhet.  
S-kvinnor är socialdemokratiska feminister som ställer klasskamp, kvinnokamp och antirasistisk kamp sida vid 
sida. S-kvinnors uppgift är att stärka kvinnors ställning i familj, arbetsliv och samhälle samt att synliggöra och 
arbeta för att undanröja de makt- och diskrimineringsstrukturer som begränsar kvinnors liv.  
En feministisk värld är möjlig, men det kräver modig och handlingskraftig politik. Jämlikhet, jäm-
ställdhet och allas lika värde är vägen till ett fritt, demokratiskt samhälle.  

 

 

Dagordningens punkt 16 
Avslutning 
 
Karin Graner, Ljusdal, gästar förbundsmötet. Hon gick med i S-kvinnoklubben fjärde februari 1947 
och idag är hon 95 år gammal. 
 
Avtackningar 
Carina Ohlsson och Susanne Andersson tackade de avgående styrelseledamöterna, valberedningen, 
revisorer med en liten gåva och en ros. Även förbundsmötets ordförande, sekreterare, Elin 
Lundgren¸ mötesfunktionär, Maria Granström, personal, och Kajsa Jansson, personal, fick ett tack för 
allt arbete vid förbundsmötet. 
Ett stort tack till alla volontärer och funktionärer från S-kvinnor i Gävleborg. 
 
 
 

2015 års förbundsmöte förklarades avslutat klockan 14:25 
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Vid protokollet: 
 
 
……………………………………….  ………………………………………… 
Lotta Visén    Susanne Östh    
 
 
……………………………………….  ………………………………………… 
Maria Eklund    Elisabeth Lindström  
    
 
 
Justeras: 
 
 
………………………………………..  ………………………………………… 
Meit Folin    Irma Görtz 
 
 
……………………………………….. 
Lena Hartwig 
 


