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FÖRORD
Nu går vi från ord till handling!

I denna verksamhetsberättelse, för åren 2013-2014, redovisas hur S-kvinnor har arbetat för 
att förverkliga förbundets mål. 

Förbundsmötet 2013 beslutade om en ny politisk plattform ”En jämställd värld är möjlig”, 
som har varit S-kvinnors ledstjärna i det politiska arbetet under dessa två år.

S-kvinnors verksamhet under åren 2013 och 2014 har till stor del präglats av valrörelse, där 
vi har funnits både i folks vardag och varit tongivande i samhällsdebatten.

Vi har visat att S-kvinnor är en modern folkrörelse. Vi ska vara oerhört stolta över att många 
nya klubbar bildas och att vi växer. Det visar att vi är en viktig politisk kraft.

Vid besök i distrikt och klubbar har vi känt ett starkt politiskt engagemang. Vi vill passa på att 
tacka alla medlemmar, klubbar och distrikt som har bidraget till ett fantastiskt arbete under 
dessa två år.

Vi har politiken, vi har makten att förändra, nu fortsätter vi kampen för att göra en jämställd 
värld möjlig!

Carina Ohlsson och Susanne Andersson
Förbundsordförande och Förbundssekreterare
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S-KVINNORS POLITIK 2013

Ordföranden under året
Verksamhetsåret 2013 hade S-kvinnor
två ordföranden. Sittande ordförande  
Lena Sommestad meddelade i maj att  
hon tänkte lämna sin plats till förfog- 
ande efter förbundsmötet i augusti. 
Förbundet utlyste under sommaren 
fyllnadsval och på förbundsmötet 
24 augusti, valdes Carina Ohlsson 
till ordförande för två år (2013-2015). 

Lena Sommestad besökte under 
januari-augusti 2013 flera kvinno-
distrikt, bland annat Bohuslän, Sörm-
land, Uppsala län, Stockholm län, 
Stockholm stad, Västmanland och 
Västerbotten. 

Den 21 januari deltog Lena Sommestad i en paneldebatt, för att uppmärksamma minnet av 
Fadime Sahindal, med samtal om kampen mot hedersvåld. Debatten arrangerades av för-
eningen ”Varken hora eller kuvad” i samarbete med flera kvinnoorganisationer. 

Den 8 mars på internationella kvinnodagen var Lena Sommestad moderator för S-kvinnors 
seminarium om jämställdheten i skolan, som hölls på Norra Latin i Stockholm. Lena Som-
mestad medverkade som moderator. 

Under partikongressen i april var Lena Sommestad drivande i en rad frågor, inte minst om 
en mer jämställd föräldraförsäkring. Frågan lyftes också fram som prioriterad fråga i par-
tiets Framtidskontrakt. S-kvinnor arrangerade två seminarium under kongressen, tillsam-
mans med S-studenter och LO och tillsammans med Forum Egalia. Lena Sommestad var 
moderator för båda. 

Lena Sommestad deltog i en rad seminarium under året, bland annat i Spånga den 17 april, 
om svårigheterna att leva i ett nytt land som kvinna. Den 24 april deltog Lena Sommestad i 
seminarium om konfliktorsaker och konfliktlösningar i världen vid Uppsala universitet.
 
Den 29 maj deltog Lena Sommestad i en presentation av Kvinnolobbyns rapport ”Ojäm-
ställdhetens land”, en rapport som hon även medverkat i och lyft perspektivet hur vi Social-
demokrater ska lyckas lyfta fram ett alternativ till den borgerliga ekonomiska politiken.  

Carina Ohlsson besökte under sina första månader som ordförande, augusti–december, 
flera av landet kvinnodistrikt, bland annat Jämtland, Norrbotten, Gotland, Skåne, Jönkö-
ping, Skaraborg, Stockholm stad, Kronoberg och Dalarna. Hon deltog i politiska möten, 
debatter, tal, mingel och arbetsplatsbesök. 

Carina Ohlsson deltog också i flertalet seminarier, bland annat tillsammans med SIDA om 
mansrollen den 16 september: ”Men, boys and Gender Equality”. Den 5 oktober deltog 
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Carina Ohlsson, nyvald ordförande och Lena Sommestad, avgå-
ende ordförande.
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Carina Ohlsson och Anna Hedh i ett seminarium om jämställdhet i EU i Växjö, arrangerat av 
S i Europaparlamentet och den 28 november besökte Carina Ohlsson Lidköping för samtal 
om internationella projekt i Filippinerna. 

Den 12 november reste Carina Ohlsson till S-kvinnors samarbetsorganisation SELIS i Turkiet 
tillsammans med förbundssekreterare Susanne Andersson. SELIS arbetar med att stärka 
kvinnor som utsatts för hedersrelaterat våld. 

5

Verksamhetsberättelse 2013

Den 4 december deltog Carina Ohlsson i 
en ceremoni för att uppmärksamma 5i12-
rörelsens arbete mot rasism och främlings-
fientlighet, samt vid prisutdelningen i 
riksdagshuset där Jason Diakté mottog 
5i12-priset. 

Carina Ohlsson, Jason Diakté och Susanne Andersson 
vid 5i12-rörelsens prisutdelning i Riksdagen.



Förbundsstyrelsens sammansättning: 1 januari–25 augusti (till Förbundsmötet 2013)

Förbundsordförande 
Lena Sommestad, Uppsala län 

Vice Ordförande 
Carina Ohlsson, Skaraborg   

Förbundssekreterare 
Susanne Andersson, Norrbotten

Styrelseledamöter, ordinarie  
Hillevi Larsson, Skåne   
Maria Augustsson, Göteborg 
Linnea Björnstam, Stockholm stad 
Eva-Lena Jansson, Örebro län 
Inga-Lill Röhr, Värmland 
Liselotte Vahermägi, Stockholm län 
Carina Hägg, Jönköpings län  
Anne Ludvigsson, Östergötland

Styrelseledamöter, ersättare 
Anna-Lena Näslund, Västernorrland 
Gudrun Hansson, Jämtland 
Elinborg Kristinsdottir Karlsson, Kronoberg 
Ann-Christine Furustrand, Stockholm län
Annette Kalnak, Halland 
Åsa Lindestam, Gävleborg 
Laila Olsen, Skåne 
Yvonne Karlén, Dalarna 
Nivin Yosef, Stockholm stad

Revisorer, ordinarie
Marianne Carlström, Göteborg 
Monica Green, Skaraborg
Lisbet Björklund, Örebro län  

Revisorer, ersättare
Mai Andersson, Södra Älvsborg  
Annica Gustavsson, Jönköpings län  

Valberedning 
Gudrun Hjalmarsson, Norrbotten 
Marlene Segerson, Bohuslän 
Agneta Andreasson-Bäck, Dalarna  
Kerstin Engle, Skåne   
Ina Sparrman, Stockholms stad 
Ann-Louise Kroon, Östergötland 
Sara Karlsson, Södermanland*  

* Avsade sig uppdraget i maj 2013
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Förbundsstyrelsens sammansättning: 25 augusti–31 december (efter Förbunds-
mötet 2013)

Förbundsordförande 
Carina Ohlsson, Skaraborg 

Vice Ordförande 
Hillevi Larsson, Skåne
   
Förbundssekreterare 
Susanne Andersson, Norrbotten

Styrelseledamöter, ordinarie  
Maria Augustsson, Göteborg 
Linnea Björnstam, Stockholm stad 
Eva-Lena Jansson, Örebro län 
Inga-Lill Röhr, Värmland 
Liselotte Vahermägi, Stockholm län 
Nivin Yosef, Stockholm stad 
Anna Hedh, Kalmar län 
Birgitta Ahlqvist, Norrbotten  

Styrelseledamöter, ersättare 
Anna-Lena Näslund, Västernorrland 
Gudrun Hansson, Jämtland 
Elinborg Kristinsdottir Karlsson, Kronoberg 
Ann-Christine Furustrand, Stockholm län
Annette Kalnak, Halland 
Åsa Lindestam, Gävleborg 
Laila Olsen, Skåne 
Yvonne Karlén, Dalarna 
Sara Karlsson, Södermanland  

Revisorer, ordinarie
Marianne Carlström, Göteborg 
Monica Green, Skaraborg
Lisbet Björklund, Örebro län 
 
Revisorer, ersättare
Mai Andersson, Södra Älvsborg  
Annica Gustavsson, Jönköpings län  

Valberedning
Gudrun Hjalmarsson, Norrbotten 
Marlene Segerson, Bohuslän 
Agneta Andreasson-Bäck, Dalarna  
Inger Jarl Beck, Skåne
Marie Nordén, Jämtland 
Siv Palmgren, Örebro län 
Zakia Mirza, Stockholms län 
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Förbundsstyrelsens arbete 
Förbundsstyrelsen har under 2013 
haft 8 styrelsemöten på Sveavägen 
68 och utöver det även telefonmöten. 
Under förbundsmötet hölls också 
konstituerande möte där Hillevi 
Larsson valdes till ny vice ordförande 
och Liselott Vahermägi valdes in i 
arbetsutskottet för S-kvinnor. 
Förbundsstyrelsens arbetsutskott 
har haft 13 möten i riksdagen, samt 
telefonmöten. 

Lena Sommestad företrädde under 
inledningen av året S-kvinnor i PES 
Women, men på grund av svårig-
heterna att närvara vid möten i 
Bryssel beslutade styrelsen i april 
att S-kvinnors representant framöver 
blir Anna Hedh som sitter i förbunds-
styrelsen samt också är Europa-
parlamentariker och stationerad i 
Bryssel. 

Styrelsen arbetade fram en ny politiskt plattform, ” En jämställd värld är möjlig” som 
godkändes på förbundsmötet i augusti 2013. Styrelsen fattade också beslut om att ta fram 
en ny kommunikationsplan för förbundet, en manual för lokalt mediearbetet för distrikten 
och en verksamhetsplan, detta påbörjades under 2013 och presenterades under 2014. 

Beslut fattades även under året, att kommande förbundsmöte 2015 kommer att hållas i 
Gävleborg, med Gävleborgs kvinnodistrikt som värdar.  

S-kvinnor i riksdagen 
S-kvinnors förbundsstyrelse bestod under 2013 av fem riksdagsledamöter, Carina Ohlsson, 
Skaraborg, Hillevi Larsson, Skåne, Carina Hägg, Jönköpings län, Eva-Lena Jansson, Örebro 
län och Åsa Lindestam, Gävleborg. Utöver det satt även flera förtroendevalda S-kvinnor i 
riksdagen. Efter förbundsmötet i augusti valdes Sara Karlsson, riksdagsledamot från Sörm-
land, in i S-kvinnors förbundsstyrelse samtidigt som Carina Hägg slutade i styrelsen. 

S-kvinnor i riksdagen beslutade under 2013 att ha regelbundna möten en gång per månad. 
Målsättningen för gruppen var att gemensamt och var för sig bevaka och driva S-kvinnors 
frågor i riksdagen, genom debatter, motioner och interpellationer. S-kvinnor i riksdagen 
vidareförmedlade också relevant information till förbundsexpeditionen. 

Under 2013 lade S-kvinnor i riksdagen ett 50-tal motioner utifrån förbundsmötets beslut. 
De behandlade bland annat en tredelad föräldraförsäkring, höjning av underhållsstödet, 
bostadspolitik, mäns våld mot kvinnor och långsiktigt stöd till kvinnojourerna. S-kvinnor 
lade även motioner om att göra FNs barnkonvention till svensk lag och att erkänna Pales-
tina och Västsahara som självständiga stater. Ett erkännande av staten Palestina var också 
en av de första åtgärder som den socialdemokratiskt ledda regeringen som tillträdde i 
september 2014 genomförde. 
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Den nya styrelsen samlas i riksdagen i samband med förbunds-
mötet.
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S-KVINNORS VERKSAMHET 2013

Förbundssekreteraren under året
S-kvinnors förbundssekreterare, Susanne Andersson, besökte under året flera av landets 
klubbar och distrikt, bland annat Sörmland, Västmanland, Norrbotten och Västerbotten, för 
att delta i årsmöten, tala om våra politiska frågor och presentera S-kvinnors nya politiska 
plattform.  

Stort fokus har lagts på den interna kommunikationen, att utveckla våra lokala plattformar 
och att stärka relationer inom organisationen. Det har varit ett viktigt led i utformningen av 
en gemensam verksamhetsplan och kommunikationsplan för förbundet. 

Under Almedalsveckan i juni representerade Susanne Andersson förbundet tillsammans 
med S-kvinnor från Gotland. Där presenterades också de sju kandidater som nominerats 
till ordförandeposten efter att Lena Sommestad meddelat att hon tänkt avgå. S-kvinnor 
deltog även i en rad seminarier, debatter och aktiviteter. 

Susanne Andersson har ansvarat för planeringen av S-kvinnors medverkan under större 
arrangemang så som S-kvinnors maktmingel, medverkan och aktiviteter på partikongres-
sen samt seminarier i samband med detta. Övergripande ansvar för planering av förbunds-
mötet som i år hölls i Stockholm innefattade såväl sammanställande av styrelsens arbete, 
lokaler, ekonomi, aktiviteter, personalansvar osv. 

Susanne Andersson har tagit stort ansvar för 
förbundets internationella kontakter inte minst 
som värd vid internationella besök hos S-kvinnor. 
Den 12 november besökte Susanne Andersson 
Turkiet tillsammans med ordförande Carina 
Ohlsson. 

Hon deltog också som representant vid ett 
erfarenhetsutbytesseminarium med SKN, 
Socialdemokratiska kvinnor i Norden, i 
Helsingfors i oktober. Vid seminariet valdes 
även en ny ordförande för SKN, Kjersti Stenseng 
från Norge. 

Under året gjordes en omorganisering av personalen på S-kvinnors förbundsexpedition. En 
ny pressekreterare/politisk sekreterare anställdes på förbundet och tillträdde 1 mars. Ett 
nytt system för ekonomitjänster förhandlades fram för förbundet. 

Internationella kvinnodagen 
Inför internationella kvinnodagen 8 mars höll S-kvinnor ett seminarium som uppmärksam-
made jämställdheten i skolan. Seminariet hölls på gymnasieskolan Norra Latin i Stockholm 
den 7 mars och arrangerades tillsammans med S-kvinnor från Stockholm stad och Stock-
holms län. S-kvinnors ordförande Lena Sommestad var moderator. Alva Dahn från SSU in-
ledde om situationen i skolan idag. Därefter hölls panelsamtal med Liselott Vahermägi från 
S-kvinnor i Stockholms län, Gunilla Svantorp från riksdagens utbildningsutskott och Emma 
Lindqvist, kommunpolitiker i Stockholm stad. 
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Susanne Andersson tar emot Zambias jäm-
ställdhetsminister Ms Inonge Wina.



15:52-rörelsen
15:52-rörelsen samlar organisationer, däribland S-kvinnor, som vill uppmärksamma löne-
skillnader mellan män och kvinnor och gemensamt verka för jämställda löner. Löneskillna-
den uppmärksammas utifrån den tid efter vilken en kvinna jobbar gratis varje dag, jämfört 
med en man.

Partikongress 
Under Socialdemokraternas partikongress i Göteborg, 3-7 april, fick S-kvinnor stor upp-
märksamhet för flera av våra frågor, både i den politiska och mediala debatten. Föräldra-
försäkringen var en prioriterad fråga, som av media beskrevs som en av kongressens stora 
stridsfrågor. Efter en kompromiss lyftes en skrivelse in i framtidskontraktet som förstärker 
partiets åtaganden mot en mer jämställd föräldraförsäkring. S-kvinnor drev också igenom 
en ny skrivning i framtidskontraktet, om att kommunerna ska ha lagstadgad skyldighet att 
erbjuda barnomsorg dygnet runt. 

S-kvinnor höll två seminarier under 
partikongressen. Den 4 april hölls ett 
seminarium om föräldraförsäkringen 
”Barn är unika, föräldrar dela lika”, 
samarrangerat av S-kvinnor, LO och 
S-studenter. Även försäkringskassan 
deltog. Den 6 april hölls ett semin-
arium om feministisk miljöpolitik 
”Hur kan feminismens perspektiv 
påverka miljöpolitiken?” samarrang-
erat av S-kvinnor och Forum Egalia.  

1 maj 
1 maj uppmärksammades med 1 maj-tåg, tal och aktiviteter i alla S-kvinnors distrikt. Lena 
Sommestad besökte Bohuslän och höll 1 maj-tal på tre orter. 

Almedalen 
I juli 2013 besökte S-kvinnor Almedalen. Sju ordförandekandidater presenterades på 
mingelafton hos Gotlands S-kvinnor under Almedalsveckan: Carina Ohlsson, Sara Karlsson, 
Carina Hägg, Anna Hedh, Monica Green, Liselott Vahermägi och Irene Wennemo. 
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8 mars uppmärksammade 
S-kvinnor tillsammans med 
15:52-rörelsen kampen för 
jämställda löner bl.a. genom 
en fotografering på Sergels 
Torg i Stockholm. Det arrang-
erades också ett seminarium 
”Hög tid för lön hela dagen” 
med bland annat jämställd-
hetsministern Maria Arnholm. 
Manifestationer för ”Lön hela 
dagen” hölls på ett tiotal orter 
i landet. 

S-kvinnomingel i sidoorganisationernas gemensamma monter.
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S-kvinnor arrangerade två seminarier i Almedalen tillsammans med S-kvinnor Gotland. 
Det första 3 juli handlade om ojämställdheten på arbetsmarknaden ”Från utanförskap till 
innanförskap” med bland annat riksdagens talman Per Westerberg, Eva-Lena Jansson från 
S-kvinnors styrelse och Jenny Madestam från Stockholms universitet. Det andra 4 juli hand-
lade om kvinnors villkor, med bland andra partisekreterare Carin Jämtin och Carina Ohlsson 
i rollen som vice ordförande för S-kvinnor. 

Förbundsmöte i Stockholm 
Den 23-25 augusti hölls S-kvinnors 40:e förbundsmöte i Stockholm i riksdagens andrakam-
marsal. Stockholm stads och Stockholms läns distrikt var värdar. I samband med detta 
lämnade Lena Sommestad sin plats som förbundsordförande till förfogande och Carina 
Ohlsson valdes till förbundsordförande på utfyllnadsval för två år. 

Gästtalare på mötet: 
Socialdemokraternas partiordförande 
Stefan Löfven, Socialdemokraternas 
jämställdhetspolitiska talesperson 
Ylva Johansson, HBTs ordförande 
Sören Juvas, S-studenters ordförande 
Talla Alkurdi, Tro och solidaritets 
ordförande Peter Weiderud, 
riksdagens vice talman Susanne 
Eberstein och internationella gäster 
från Västsahara Kheira Boulahi & 
Fatma el Mehdi. Särskilt inbjudna 
gäster på mötet var bland annat 
Lisbeth Palme, Anita Gradin, tidigare 
ordföranden för S-kvinnor Maj-Lis 
Lööw och Inger Segelström. 

Uttalande från mötet: 
• S-kvinnor kräver stopp för skattesänkarpolitiken. 
• S-kvinnor stödjer “The Syrian Women Network”.
• S-kvinnor kräver att Västsahara erkänns som en självständig stat. 
• S-kvinnor fördömer ockupationen av Palestina. 

Vid förbundsmötet behandlades 104 motioner.

Förbundsmötet antog ett nytt politiskt program, ”En jämställd värld är möjlig”, indelat i 
åtta prioriterade politikområden: 

• Ekonomin växer när människor växer.
• Jämställdhet i familjeliv och arbetsliv.
• Våra barn – trygghet och utveckling. 
• Välfärd och kunskap genom livet.
• Kvinnofrid och barnfrid 
• Kvinnors migration 
• Fred och solidaritet 
• Ett hållbart liv I en hållbar värld
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Partiordförande Stefan Löfven och internationella gäster från 
Västsahara Kheira Boulahi & Fatma el Mehdi.



LO bjöd alla ombud på mingel på LO–borgen på fredag kväll, där Tobias Baudin talade.  För-
bundsmötet avslutades med fest och mingel på Norra Latin, där Veronika Palm och Helene 
Hellmark Knutsson talade. 

Kyrkoval 2013 
Den 15 september 2013 hölls kyrkoval i Sverige. 5,5 miljoner väljare var röstberättigade 
och valdeltagandet var 12,7 %. Socialdemokraterna tog fram ett 12-punktsmanifest för 
frihet och framtidstro som även S-kvinnor stod bakom, med målsättningen att verka mot 
konservativa krafter, för mångfald och acceptans. 

Studier och seminarier för S-kvinnors distrikt och medlemmar  
Diskussion om näthat: I februari startade S-kvinnor en diskussionsgrupp på nätet om nät-
hatet, i samarbete med ABF: Vad ligger bakom hatet? Hur motverkar vi det? 

Nätverksträff: Den 16 februari hölls en närverksträff för distriktsordföranden och ombud 
till partikongressen, inför partikongressen. Mötet samlade 39 deltagare. 

Kurs för fredsambassadörer: Den 23-24 mars hölls en kurs för fredsambassadörer tillsam-
mans med SSU, S-studenter, Tro och solidaritet samt OPC. S-kvinnor hade åtta deltagare.

Kvinnofrid och barnfrid: Den 28 maj hölls ett andra utbildningstillfälle för S-kvinnors cirkel-
ledare i kvinnofrid och barnfrid med representanter från flera distrikt. 

Alva Myrdal-akademin: Den 11 oktober hölls Alva Myrdal-akademin för S-kvinnors in-
ternationella solidaritets- och projektarbete, vid Marieborgs folkhögskola i Norrköping. 
Representanter från 23 distrikt deltog, med föreläsningar av bland annat Carina Ohlsson, 
SAMAKs generalsekreterare Inger Segelström och representanter från SIDA, ABF och Pal-
mecentret. 

DO-träff: Den 19 oktober hölls distriktsordförandeträff i Stockholm tillsammans med för-
bundets styrelse för att diskutera S-kvinnors politiska program, samt besluta om S-kvinnor 
valfrågor för 2014. Socialdemokraternas valgeneral Jan Larsson talade om partiets valstra-
tegi. 

Material 
Under 2013 tog S-kvinnor fram nytt material i olika former, inför 
partikongressen, förbundsmötet och material till kommande valåret. 

• Politiska program på svenska: ”En jämställd värld är möjlig”. 
• Politiskt program på engelska: ”A world of gender equality 
 is possible”. 
• Broschyren ”Jämställdhet lönar sig” togs fram till parti-
 kongressen. 
• S-kvinnors internationella broschyr på engelska:  
 ”International solidarity”.
• Roll up med presentation av S-kvinnor 
• Roll up om S-kvinnor och föräldraförsäkringen 
• En prototyp för en beachflagga,  
 färdigställs i början av 2014 till valrörelsen. 
• En prototyp för en funktionärsväst,  
 färdigställs i början av 2014 till valrörelsen. 
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Hemsida och sociala medier 
Under 2013 gjorde S-kvinnors kansli en översyn av hemsidan www.s-kvinnor.se, informa-
tion och material har lagts till och/eller uppdaterats. På hemsidan finns information om 
organisationen, medlemsinformation och våra prioriterade frågor. På hemsidan finns även 
möjligheten att ladda ner eller beställa material, samt möjligheten att bli medlem. Hemsi-
dan uppdateras regelbundet med information, nyheter och debatter som berör S-kvinnors 
och våra aktiviteter. 

S-kvinnor har även en Facebook-sida vars mål är att samla medlemmar och personer som 
är intresserade av vår verksamhet. Sidan uppdateras regelbundet med information, ny-
heter och debatter från förbund och distrikt, eller annan information som kan intressera 
medlemmar. Här finns också möjligheten för medlemmar att interagera och kommentera, 
samt få direkt kontakt med förbundets kansli.
 
Under 2013 har S-kvinnor även startat en sluten Facebook-grupp för distriktsordföranden 
och förbundsstyrelsens ledamöter, för att lättare och snabbare kunna kommunicera och 
dela intern information. 

S-kvinnor i media 
S-kvinnor har under 2013 skrivit ett 40-tal debattartiklar i både nationell och lokal press. 
Debattartiklarna har rört en bredd av områden: löneskillnader mellan män och kvinnor, 
barnomsorg på obekväm arbetstid, RUT-bidraget, jobbskatteavdraget och säkrad kvalitet i 
välfärden, föräldraförsäkringen, internationell solidaritet och riktat bistånd samt kvinnofrid 
och barnfrid. Inför förbundsmötet 2013 skrev Carina Ohlsson och Lena Sommestad gemen-
samt om att stoppa Alliansens förslag till ett femte jobbskatteavdrag. 

Under partikongressen i april fick S-kvinnor stor uppmärksamhet för sina frågor, inte minst 
föräldraförsäkringen som beskrevs som en av kongressens stora stridsfrågor. S-kvinnor 
skrev flera debattartiklar, bland annat med SSU och S-studenter och Lena Sommestad 
deltog i flertalet debatter och livesändningar under kongressen om detta. S-kvinnor deltog 
också i debatter om vinster i välfärden, samt kongressbeslutet att gå på S-kvinnors linje om 
barnomsorg på obekväm arbetstid. 

Lena Sommestads beslut att avgå som ordförande fick stor uppmärksamhet i media, så 
även valet av Carina Ohlsson som ny ordförande. Media rapporterade brett både om beslu-
tet att avgå, om nomineringarna av nya kandidater och om fyllnadsvalet under förbunds-
mötet i augusti.

Den 25 november uppmärksammade S-kvinnors distrikt internationella dagen för avskaf-
fandet av våld mot kvinnor, med aktiviteter samt en rad lokala debattartiklar i våra distrikt. 

Den 13 november skrev S-kvinnor ett öppet brev till UN Women, liksom många kvinno-
organisationer världen över, och ifrågasätter deras liberala inställning till sexhandel i sam-
band med en uppmärksammad rapport som beskriver prostitution som ett frivilligt arbete. 

Den 6 december skrev S-kvinnor ett kondoleansbrev till vår systerorganisation Masimanya-
ne i Sydafrika med anledning av Nelson Mandelas bortgång. Hela partiet uppmärksammar 
dagen och Carina Ohlsson deltar även i en minnesstund med partistyrelsen. 
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Både Lena Sommestad och Carina Ohlsson deltog i framträdanden och intervjuer i press, 
radio och TV, bland annat: 

•  Ekot 9 mars: Lena Sommestad kräver 
 tidsplan av S för individualiserad 
 föräldraförsäkring. 
•  Rapport 10 mars: Lena Sommestad 
 med flera socialdemokrater vill höja 
 inkomstskatten. 
•  Rapport 10 mars: Lena Sommestad, 
 om att S måste tala klarspråk om 
 inkomstskatterna. 
•  TV4 14 mars: Debatt Lena Somme-
 stad och M-kvinnornas ordförande 
 Saila Quicklund, skattepolitik och 
 jämställdhet. 
•  TV4 Nyheterna: Lena Sommestad 
 kommenterar S-kongressens beslut. 
•  SVT Forum 4 april: Lena Sommestad 
 kommenterar S-kongressens beslut. 
•  SR P4 9 juli: Carina Ohlsson om 
 nomineringen till ny ordförande. 
•  Ekot 21 augusti: Lena Sommestad
 om skatter och ökade resurser till 
 välfärden. 
•  SR P4 24 augusti: Carina Ohlsson 
 intervju som ny ordförande. 
•  Ekot 24 augusti: Carina Ohlsson 
 intervju som ny ordförande. 
•  Rapport 20 september: Carina 
 Ohlsson, S-kvinnor kräver straff för sexistisk reklam. 
•  P1 Morgon 7 oktober: Carina Ohlsson och Moderatkvinnornas ordförande Saila   
 Quicklund kommentarer partiledardebatten. 
•  Rapport 6 november: Carina Ohlsson talar om reklam och sociala medier ur barn-  
 perspektiv.  

Pressmeddelanden 
• 130115 ”S-kvinnor stödjer LO:s förslag om ordning och reda i välfärden”
 S-kvinnors stödjer förslaget om att begränsa vinsterna i välfärden. 
• 130205 ”S-kvinnors tidning Morgonbris ute nu!” 
 Nr 1 Om bl.a. föräldraförsäkringen och Lenas Sommestads roll som ny ordförande.  
• 130406 ”S-kvinnors förslag om barnomsorg på obekväm arbetstid antaget på 
 kongressen” 
 Lagstadgad rätt till barnomsorg dygnet runt skrivs in i partiets framtidskontrakt. 
• 130424 ”Morgonbris nr 2 – ute nu!”
 Nr 2 Om bl.a. S-kongressen och intervju med Carina Ohlsson om våld mot kvinnor. 
• 130503 ”Lena Sommestad lämnar som S-kvinnors ordförande”
 Lena Sommestad meddelar att hon tänker avgå på förbundsmötet i augusti.
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• 130625 ”Sju kandidater till ordförandeposten i S-kvinnor” 
 S-kvinnor presenterar 7 kandidater som nominerats till ordförandeposten. 
• 130708 ”Enig valberedning föreslår Carina Ohlsson” 
 Valberedningens förslag till ordförande presenteras. 
• 130820 ”En jämställd värld är möjlig” 
 Inbjudan till S-kvinnors förbundsmöte 24-25 augusti i Stockholm. 
• 130822 ”S-kvinnor kräver gratis mammografi” 
 Påminnelse om förbundsmötet, presenterar också en motion som ska behandlas. 
• 130824 ”Carina Ohlsson ny ordförande för S-kvinnor” 
 S-kvinnors nya ordförande Carina Ohlsson presenteras. 
• 130835 ”Uttalanden vid S-kvinnors förbundsmöte i Stockholm 24-25 augusti” 
 Stopp för femte jobbskatteavdraget, Stöd till syriskt nätverk, fördömanden av 
 ockupationerna i Västsahara och i Israel. 
• 130925 ”Morgonbris 3 ute nu – en jämställd värld är möjlig”
 Summerar bl.a. förbundsmötet och presenterar S-kvinnors nya politiska program. 
• 130927 ”Avskaffa RUT-avdraget” 
 S-kvinnors stödjer partiets linje att avskaffa läx-rut och satsa på läxhjälp för alla. 

Tidningen Morgonbris
Under 2014 gav S-kvinnor ut fyra nummer av medlemstidningen 
”Morgonbris”. Tidningen spelar en viktig roll för informationsspridning 
och för att skapa opinion för S-kvinnors frågor. Tidningen innehåller 
debatt, politik, samhällsfrågor, intervjuer, kultur och information från 
förbundet till distrikt, klubbar och medlemmar. Den distribueras till 
medlemmar samt till prenumeranter, riksdagsledamöter, media och 
bibliotek. 

Frågor som togs upp under 2013 var bland annat föräldraförsäkringen, 
kvinnors arbetsvillkor, barnomsorgen, reportage från Socialdemokrat-
ernas partikongress och S-kvinnors förbundsmöte. Internationella 
frågor som lyftes var bland annat S-kvinnors stöd till kvinnliga nätverk 
i Syrien, situationen för kvinnor i Sydafrika, ockupationen av Palestina 
av Västsahara. 

Intervjuer och personporträtt har presenterat såväl kända förebilder 
som okända eldsjälar. Bland annat Pia Sundhage, tränare för Sveriges 
damlandslag i fotboll, Inger Segelström, generalsekreterare SAMAK, 
Lena Baastad, kommunstyrelsens ordförande Örebro och Katrin Stjern-
feldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande Malmö. 

Lena Näslund meddelade i slutet av 2013 att hon avgår efter nästan 
5 år som redaktör för tidningen. Carina Skagerlind tillträdde som ny 
redaktör för tidningen efter årets sista nummer. I slutet av året 
började hon jobba med att ta över som redaktör till första numret för 
2014. Tidningens redaktionsråd bestod av S-kvinnors förbundssekret-
erare och informatör, redaktör samt ytterligare personer med olika 
bakgrund. 
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Lisas hus 
Lisas hus är S-kvinnors egen semesterstuga på Bohus Malmön i mellersta Bohuslän. Lisa 
Mattson var ordförande för S-kvinnor under åren 1964-1981 och hon lämnade sitt som-
marhus i arv till S-kvinnors förbund som idag förvaltar det och hyr ut det till medlemmar. 

Huset ligger i ett barnvänligt och lugnt fritidshusområde på ön, tio minuters gångväg från 
butik, restauranger och småbåtshamn. Under 2013 var huset uthyrt alla semesterveckor 
under juni-september samt även delar av våren och hösten. 

Marta Stjernströms minnesfond 
Marta Stjernströms minnesfond är förbundets minnesfond skapad genom arvet från Marta 
Stjernström. Målet med fonden är att främja klubbarbete i förbundet, genom politisk skol-
ning eller studieresor, och medel delas ut till enskilda medlemmar, klubbar eller distrikt.  
Under 2013 utdelades bidrag till Värmlands S-kvinnodistrikt och Västernorrlands S-kvinno-
distrikt, för utbildning och utbyte med andra distrikt samt för studieresor. 

Mansligan 
Mansligan är män som sympatiserar med S-kvinnor och är en del av S-kvinnors organisa-
tion. Mansligans medlemmar fungerar som positiva förebilder och stödjer vår vision om 
ett samhälle där män och kvinnor är jämställda. Att vara medlem i mansligan kostar 250 
kronor per år och medlemmar får S-kvinnors medlemstidning Morgonbris. 

Medlemsstatistik    
Distrikt   Medlems-
   antal
Blekinge   248
Bohuslän   155 
Dalarna   331
Gotland   63
Gävleborg   233
Göteborg   190
Halland   218
Jämtland   135
Jönköpings län  300 
Kalmar   114
Kronoberg   146
Norra Älvsborg  187 
Norrbotten   455
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Distrikt    Medlems-
   antal
Skaraborg   231
Skåne    705
Stockholms län  553
Stockholms stad  543
Södra Älvsborg  113
Sörmland   240
Uppsala   146
Värmland   294
Västerbotten   198
Västernorrland 304
Västmanland   97 
Örebro   314
Östergötland   450

Totalt    6963
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INTERNATIONELL VERKSAMHET 2013
Internationella samarbeten hade en central roll under året. Förbundet har inlett ett sam-
arbete med sydafrikanska föreningen Masimanyane och Peddie Women. Förbundet tog 
också emot en rad internationella besök under året. 

S-kvinnors internationella kontaktpersoner från 23 distrikt i landet samlades i oktober på 
Alva Myrdal-akademin för S-kvinnors internationella solidaritets- och projektarbete på 
Marieborgs folkhögskola. 

Internationellt projekt: Sydafrika 
Från och med 2013 faddrar S-kvinnor, genom Palmecenter, ett projekt med organisationen 
Peddie Women’s Support Center och organisationen Masimanyane i Sydafrika. 

Peddie arbetar med utsatta kvinnor i Östra Kap-provinsen i Sydafrika, där sexuellt våld och 
våld inom familjen är vanligt förekommande. Verksamheten informerar både kvinnor och 
män i området om jämställdhet, sexuellt våld, våld i hemmet samt hiv och aids.

I cirka 50 av regionens 118 byar har stödgrupper startats och personal utbildats för att 
stötta kvinnor som utsatts för våldtäkt. Mobila kliniker för våldtagna kvinnor har skapats, 
den akuta fattigdomen i regionen motverkas genom bl.a. stöd till kvinnor att starta egna 
verksamheter som grönsaksodlingar, hantverksarbete eller catering.

S-kvinnor har under året även 
inlett och utvecklat ett sam-
arbete med Masimanyane, 
en organisation med fokus på 
våld mot kvinnor och sexuella 
och reproduktiva rättigheter i 
Sydafrika. Masimanyane sam-
lar flera kvinnorättsorganisa-
tioner i regionen, däribland 
Peddie Women. 

Den 28 oktober besökte 
representanter från Masi-
manyane, med ordförande 
Lesley Ann Foster, S-kvinnors 
förbund i Stockholm och träff-
ade S-kvinnors ordförande och förbundets kansli.

Internationellt projekt: Turkiet 
S-kvinnor fortsatte under 2013 sitt samarbete med organisationen SELIS i staden Batman i 
Sydöstra Turkiet. 

SELIS arbetar med att stärka kvinnor som utsätts för hedersrelaterat våld, genom bland an-
nat rådgivning och psykologhjälp. De erbjuder också läs- och skrivutbildningar och vänder 
sig till kvinnor i åldrarna 15-65 år. 

Den 12-14 november 2013 besökte Carina Ohlsson och Susanne Andersson SELIS på plats 
i Batman i Turkiet. Representanter från SELIS besökte S-kvinnor i Stockholm året innan, 
2012. 
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S-kvinnors ordförande Carina Ohlsson och Masimanyanes ordförande 
Lesley Ann Foster samt personal.



Internationella samarbeten
S-kvinnor samarbetar på internationell nivå med Socialdemokratiska kvinnor i Norden 
(SKN) samt Europeiska Socialdemokraters partis kvinnoorganisation (PES Women). 

Internationella gäster/besök 
• 25 augusti: Kheira Boulani och Fatma el Mehdi från National Union of Sahrawi 
 Women (NUSW) i Västsahara besöker S-kvinnor och håller tal vid förbundsmötet i  
 Riksdagen i Stockholm och får även tillfälle att träffa partiledare Stefan Löfven. 
• 17 september: Finlandssvenska socialdemokraters kvinnosektion besöker förbun-  
 det. 
• 3 oktober: Kvinnodelegation från Irakiska Kurdistan besöker förbundet. 
• 17 oktober: Zambias jämställdhetsminister Inoge Wina besöker förbundet. 
• 23 oktober: S-kvinnors samarbetsorganisation Masimanyane från Sydafrika besöker  
 förbundet. 
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S-KVINNORS POLITIK 2014

Ordföranden under året
År 2014 var ett intensivt år för S-kvin-
nors ordförande, Carina Ohlsson, med 
både Europaparlamentsval, nationella 
val och regeringsskifte. Hon har repres- 
enterat S-kvinnor vid flera stora arrange- 
mang, inte minst vid Nordiskt Forum i 
juni, under Almedalsveckan i juli och på 
S-kvinnors två maktmingel i Stockholm. 
Carina Ohlsson har representerat för-
bundet i en rad sammanhang som talare 
och deltagare i utbildningar och semin-
arier, bland annat: 

9 januari besökte Carina Ohls- • 
 son Skövde och talade inför UN  
 Women, med fokus på mäns våld mot kvinnor. S-kvinnor vill se en handlingsplan för  
 att förebygga våld och säkra stöd.

21 januari•  deltog Carina Ohlsson i en minnesstund och ett seminarium för Fadime 
 Sahindal, arrangerat av Terrafem.  

19 februari•  deltog Carina Ohlsson i seminarium om dödligt våld i nära relationer,   
 arrangerat av Tryggare Sverige, i samband med Nationella Brottsofferveckan. 

28 februari•  besökte Carina Ohlsson Vänersborg för seminarium i Olof Palmes  
 anda, om rätten till kunskap och arbete. Panelsamtal med Jytte Guteland och  
 Krister Kronlid. 

På internationella kvinnodagen 8 mars • deltog Carina Ohlsson i en manifestation i   
 Trollhättan, arrangerat av Socialdemokraterna, SSU, S-kvinnor och LO i Norra   
 Älvsborg och Kommunal där distriktet gjorde en gemensam manifestation för   
 kvinnofrid.

15 maj•  deltog Carina Ohlsson i ett seminarium om barnfrid inför Europavalet, 
 arrangerat av Rädda barnen: ”Bryr sig EU om att barn får stryk?” 

Under hela våren och sommaren, inför EU-valet i maj och fram till nationella val i septem-
ber besökte Carina Ohlsson de flesta av S-kvinnors distrikt under en omfattande valturné. 
Det innefattade arbetsplatsbesök, valtal, torgmöten, valupptakter och dörrknackning. Hon 
besökte också flera distriktsårsmöten.

Den 1-2 november besökte Carina Ohlsson S-kvinnors systerförbund i Finland, som gäst 
och talare på finska socialdemokratiska kvinnoförbundets årskonferens. Temat för konfe-
rensen var ”Equality all over the world”.

Den 25 november arrangerade Gamla Stans S-förening ett seminarium om feminismen i 
arbetarrörelsen, där Carina Ohlsson deltog i en debatt med Gudrun Schyman (Fi). 
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Susanne Andersson och Carina Ohlsson i Almedalen.



Den 28-29 november deltog Carina Ohlsson i partiets gemensamma studieupptakt för alla 
sidoorganisationer och talade som representant för S-kvinnor och den 29 november deltog 
Carina Ohlsson i studieupptakt i Göteborg för distriktets S-kvinnor. 

Den 18 december initierade Carina Ohlsson en extra filmvisning i riksdagen av filmen Ves-
sel, med S-kvinnor, RFSU och tidningen Ottar. Talare var Gabriel Wikström, folkhälso-, sjuk-
vårds- och idrottsminister, Kristina Ljungros, ordförande RFSU, Emelie Weiderud och Ingrid 
Frisk från RFSU samt Carolina Hemlin och Anna Dahlqvist från tidningen Ottar. Filmen 
handlar om aborträttsaktivister och premiärvisades av RFSU den 7 december, men filmfes-
tivalen fick avbrytas efter en attack av maskerade män som kastat in rökbomber i lokalen.
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Förbundsstyrelsens sammansättning 

Förbundsordförande 
Carina Ohlsson, Skaraborg

Vice ordförande
Hillevi Larsson, Skåne

Förbundssekreterare 
Susanne Andersson, Norrbotten

Styrelseledamöten, ordinarie 
Maria Augustsson, Göteborg 
Linnea Björnstam, Stockholm stad 
Eva-Lena Jansson, Örebro län 
Inga-Lill Röhr, Värmland 
Liselott Vahermägi, Stockholms län 
Nivin Yosef, Stockholm stad 
Anna Hedh, Kalmar län  
Birgitta Ahlqvist, Norrbotten

Styrelseledamöten, ersättare 
Anna-Lena Näslund, Västernorrland 
Gudrun Hansson, Jämtland 
Elinborg Kristinsdottir Karlsson, Kronoberg 
Annette Kalnak, Halland 
Åsa Lindestam, Gävleborg 
Laila Olsen, Skåne 
Yvonne Karlén, Dalarna 
Ann-Christine Furustrand, Stockholms län
Sara Karlsson, Södermanland  

Revisorer, ordinarie 
Marianne Carlström, Göteborg 
Monica Green, Skaraborg
Lisbet Björklund, Örebro län  

Revisorer, ersättare 
Mai Andersson, Södra Älvsborg  
Annica Gustavsson, Jönköpings län  

Valberedning 
Gudrun Hjalmarsson, Norrbotten 
Marlene Segerson, Bohuslän 
Agneta Andreasson-Bäck, Dalarna  
Inger Jarl Beck, Skåne   
Marie Nordén, Jämtland   
Siv Palmgren, Örebro län 
Zakia Mirza, Stockholms län 
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Förbundsstyrelsens arbete 
Förbundsstyrelsen har under 2014 haft ett tiotal fysiska möten på Sveavägen 68 samt via 
telefon. Förbundsstyrelsens arbetsutskott har haft ett tiotal möten i riksdagen. 

Feministiska frågor var på både den politiska och mediala agendan – förbundsstyrelsen var 
överens om att S-kvinnors styrka är att vi finns i kvinnors vardag, vilket ska genomsyra våra 
frågor och vår politiska kommunikation. 

Styrelsen beslutade att bilda ett studieutskott med Liselott Vahermägi, som studieansvarig, 
Birgitta Ahlqvist, Linnea Björnstam, Annette Kalnak och Elinborg Kristinsdottir Karlsson, 
med uppdrag att ta fram en långsiktig studieplan. 

Styrelsen fattade beslut om att ta fram en ny kommunikationsplan, en manual för lokalt 
mediearbetet som presenterades i början av året. Styrelsen fattade också beslut om att 
göra en översyn av förbundets stadgar, 
vilket inleddes efter valet hösten 2014. 
Förbundsstyrelsen godkände S-kvinnors 
regionalpolitiska program. 

Den 14 februari besökte S-kvinnor Spaniens 
ambassad för att överlämna en petition till 
Spaniens ambassadör i Stockholm, mot det 
ytterst restriktiva förslag till ny abortlag som 
spanska regeringen föreslog i början av året. 
Organisationer över hela Europa visade sitt 
stöd för spanska kvinnorättsaktivister. I slut-
et av året meddelade Spanien att lagförslag-
et dragits tillbaka. 
 
S-kvinnor i riksdagen 
S-kvinnors förbundsstyrelse bestod under 2014 av fem riksdagsledamöter, Carina Ohlsson, 
Skaraborg, Hillevi Larsson, Skåne, Eva-Lena Jansson, Örebro län, Åsa Lindestam, Gävleborg 
och Sara Karlsson, Sörmland. Samma ledamöter omvaldes vid riksdagsvalet i september. 
Utöver dem sitter även flera förtroendevalda S-kvinnor i riksdagen. 

S-kvinnor i riksdagen träffas regelbundet. De driver och bevakar S-kvinnors frågor i riksda-
gen med motioner, debatter och interpellationer samt vidareförmedlar relevant informa-
tion till S-kvinnors förbundsexpedition. 

S-kvinnor i riksdagen skrev under 2014 motioner om bland annat föräldraförsäkringen, 
kvinnors arbetsvillkor, våld i nära relationer, förbud mot könsdiskriminerande reklam, att 
göra FNs barnkonvention till svensk lag och erkännande av Västsahara. 

S-kvinnor i riksdagen skrev också flera motioner om den svenska våldtäktslagstiftningen 
och deltog i flera interpellationsdebatter. I början av året var de drivande i debatten om 
att tillsätta en kommission för att granska våldtäktslagstiftningen, en granskning av hela 
processen från anmälan till dom, samt översyn av förslag till samtyckeslagstiftning. Försla-
get tillkännagavs under året av riksdagen och den socialdemokratiskt ledda regeringen som 
tillträdde i september tillsatte en kommission och en granskning inleddes i januari 2015. 
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Hillevi Larsson, Carina Ohlsson, Anna Hedh och Susanne 
Andersson överlämnar petition till Spaniens ambassadör.
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S-KVINNORS VERKSAMHET 2014

Förbundssekreteraren under året 
S-kvinnors förbundssekreterare Susanne Andersson besökte under 2014 fler distrikt än 
vanligt, både inför EU-valet och nationella valet och deltog i en rad seminarier, arbetsplats-
besök, utbildningar, valaktiviteter och mässor. 

Bland annat besöktes kvinnodistrikten i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Gävle-
borg, Stockholms stad, Stockholms län, Sörmland, Östergötland, Södra Älvsborg, Göteborg, 
Bohuslän, Jönköpings län, Kronoberg och Skåne. I Örebro län deltog Susanne Andersson 
både vid valupptakt och på Örebro Pridefestival och parad som representant för förbundet. 

Under året har Susanne Andersson tagit stort ansvar för att samordna stora aktiviteter 
som valupptakter, maktmingel, Almedalsveckan och Nordiskt Forum. Under både Nordiskt 
forum och Almedalen hade Susanne Andersson ett övergripande ansvar för partiets och 
S-kvinnors monter på plats med bemanning, material, aktiviteter och arrangerande av 
seminarier. 

En oerhört viktig del i arbetet var skapandet och underhållandet av kontakter med sam-
arbetspartners och organisationer, vid stora arrangemang, under valarbetet, internt med 
partiet och övriga sidoorganisationer, fackförbund, kvinnorättsorganisationer samt sam-
ordna S-kvinnors 26 distrikt under valåret. Hon har också varit värd och tagit emot gäster 
som besökt S-kvinnor under åren. 

Susanne Andersson tog även initiativ till och arrangerade under 2014 två maktmingel i 
Stockholm. Representanter från S-kvinnors styrelse och distrikt deltog, samt inbjudna kvin-
nor i ledande positioner från politiken, fackförbunden, näringslivet och media. Hon initie-
rade och inspirerande även till fler maktmingel som hölls runt om i distrikten. 

Under Noliamässan i Piteå representerade Susanne Andersson och Carina Ohlsson  
S-kvinnors förbund. Representanter från Socialdemokraterna, däribland partiledare 
Stefan Löfven deltog tillsammans med Norrbottens kvinnodistrikt.
 
Personalstyrkan förstärktes under valrörelsen med ytterligare en medarbetare på för-
bundsexpeditionen, Emma Lindh, som tidigare arbetat på expeditionen. Hon tjänstgjorde 
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Ett av två maktmingel på Kulturhuset i Stockholm under 2014.



som vikarierande pressekreterare/informatör under sommaren och som administratör och 
politisk sekreterare fram till valet i september. 

Minnet av Fadime 
Den 21 januari uppmärksammades årsdagen, 12 år efter att Fadime Sahindal hedersmör-
dades. Carina Ohlsson representerade S-kvinnor på Terrafems årliga konferens för våldsut-
satta kvinnor och barn vid panelsamtal med ROKS, riksdagsledamöter och kvinnoförbund. 
Manifestationer och seminarier hölls runt om i landet. S-kvinnors Uppsaladistrikt deltog 
även i år i minnesstund och besök vid Fadimes grav i Uppsala. 

Internationella kvinnodagen 
Inför internationella kvinnodagen 8 mars, höll S-kvinnor ett seminarium på ABF i Stock-
holm den 6 mars om jämställdheten i skolan ”Skolan – från utmaning till utveckling!”. Tre 
kommuner presenterade hur de antagit utmaningarna i skolan och arbetat för ökad jäm-
ställdheten: Ebba Östlin från Botkyrka kommun, Liselott Vahermägi från Nynäshamns kom-
mun och Rose-Marie Henriksson från Kalix kommun deltog. Moderator var Carina Ohlsson. 

15:53-rörelsen
Under parollen ”Lön hela dagen” jobbar 
nätverket för jämställda löner, löneskill-
naden uppmärksammas utifrån den tid 
efter vilken en kvinna jobbar gratis varje 
dag, jämfört med en man. 8 mars 2014 
bytte 15:52-rörelsen namn till 15:53-
rörelsen. Löneskillnaderna har alltså 
utjämnats med en minut, 0,2 %. 
 
8 mars arrangerade nätverket en 
manifestation på Sergels Torg. Flera 
av nätverkets representanter talade, 
för S-kvinnor talade vice ordförande 
Hillevi Larsson. Socialdemokraternas 
partiledare Stefan Löfven talade också, 
men statsminister Fredrik Reinfeldt (M) tackade nej till att medverka. 

15:53-rörelsen ställer tre krav: 1. En jämställd föräldraförsäkring. 2. Årlig lönekartläggning. 
3. Rätt till heltid. Kraven publicerades i en debattartikel i Svenska Dagbladet. Lokala mani-
festationer för ”Lön hela dagen” hölls på ett 10-tal orter i landet. En gemensam fotografe-
ring gjordes även i år på Sergels Torg i Stockholm, i formationen ”15:53”.

Jakten på jämställda löner 
Den 25 april lanserade S-kvinnor tillsammans med S-studenter kampanjen ”Jakten på 
jämställda löner”, startskottet för en löpande kampanj under året och även upptakt inför 
partikongressen 2015. En checklista för arbetsplatsbesök presenterades och ett gemen-
samt seminarium i Almedalen hade samma tema. 

1 maj 
1 maj uppmärksammades med aktiviteter och 1 maj-tåg i S-kvinnors distrikt. Carina Ohls-
son besökte Gotland för aktiviteter tillsammans med S-kvinnodistriktet samt för att hålla 1 
maj-tal som representant för S-kvinnor och partistyrelsen. 
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Hillevi Larsson talar på Sergels torg.
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Val till Europaparlamentet 
S-kvinnor tog fram specifika valfrågor för EU-valet 25 maj. Kvinnors rättigheter i EU – rätten 
till fri abort, kamp mot människohandel, våld mot kvinnor och prostitution var prioriterade 
frågor. Fokus var att belysa kontrasterna mot Moderaterna och Kristdemokraterna, som i 
EU ingår i den konservativa partigruppen, som röstat nej till förslag för sexuell och repro-
duktiv hälsa och rättigheter. Stärkt arbete mot diskriminering i arbetslivet var också en 
viktig valfråga – lika lön, fler kvinnor i arbetet, fler kvinnor i styrelserummen och begränsat 
staplande av visstidsanställningar. 

S-kvinnors förbund tog fram EU-valmaterial som distribuerades i hela landet till kampan-
jer, dörrknackning, valstugor och övriga aktiviteter som arrangerades av distrikten och 
klubbarna. S-kvinnors förbund deltog i valupptakter runt om i landet genom ordföranden, 
förbundssekreteraren och representanter från styrelsen. 

Nordiskt Forum 
Den 12-15 juni hölls Nordiskt Forum, New Action on Women´s Rights, i Malmö. Diskussion-
en utgick från FN:s kvinnokonvention och handlingsplanen från Peking 1994. S-kvinnor var 
arrangörer tillsammans med organisationer från den nordiska kvinnorörelsen, samordnat 
av Kvinnolobbyn i Sverige. Över 20 000 deltagare besökte mässan. 
 

den 12 juni, om sexistisk reklam med Kvinnolobbyn den 13 juni, om Nordiska kriscenter för 
våldsutsatta kvinnor den 14 juni, om jämställdheten i Norden med SAMAK den 15 juni, om 
kvinnors låga pensioner med PRO den 14 juni samt om feminismens framtid den 15 juni, 
där Kvinnolobbyn presenterade slutdokumentet från Nordiskt forum 2014. 
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I S-kvinnors monter tog S-kvinnor i 
Skåne ett stort ansvar tillsammans 
med förbundet. I Röda Stolen inter-
vjuades inbjudna gäster: S-studenters 
ordförande Talla Alkurdi, LO:s förste 
vice ordförande Tobias Baudin, EU-
nämndens vice ordförande Marie 
Granlund (S), Ylva Johansson (S), 
jämställdhetspolitisk talesperson. 
Den 12 juni besökte Stefan Löfven 
Nordiskt forum och S-kvinnor och 
presenterade (S) 15-punktsprogram 
för första jämställdhetsåret med en 
feministisk regering. 

Den 13 juni hölls S-kvinnors seminari-
um ”Kraftsamling för jämställdhet” om 
kvinnors villkor i arbetslivet. I panelen: 
Magdalena Andersson, ekonomiskpo-
litisk talesperson (S), Annika Strand-
häll, Vision, Tobias Baudin, LO, Annika 
Wåhlin, Vårdförbundet, Carina Nilsson, 
Malmö Stad och Carina Ohlsson som 
var moderator. 

Carina Ohlsson deltog bl.a. i seminari-
um för internationella kvinnonätverket

Stefan Löfven besöker S-kvinnors monter.

Tobias Baudin, Karl-Petter Thorwaldsson och Carina Ohlsson.



Almedalen 
Den 29 juni–6 juli deltog S-kvinnor under Almedalsveckan tillsammans med Socialdemo-
kraterna och SSU, där S-kvinnor hade huvudansvar för partiets gemensamma monter i 
Almedalen.  

Den 30 juni höll S-kvinnor och S-studenter ett gemensamt seminarium, ”Jakten på jämställ-
da löner”. Panel med Lenita Granlund från Kommunal, Claes Stråht från Medlingsinstitutet 
och Carina Ohlsson. S-studenters ordförande Talla Alkurdi var moderator. 

Pride – festivaler och parader  
Den 28 juli–2 augusti deltog S-kvinnor 
under Stockholm Pride. S-kvinnors 
ordförande besökte Pride Park för 
panelsamtal med HBTs. Carina Ohls-
son gick även med S-kvinnor från 
Stockholm stad och Stockholms län i 
Prideparaden tillsammans med stora 
delar av Socialdemokraterna, däri-
bland Stefan Löfven, SSU, S-studenter 
och HBTs. S-kvinnors förbund och dist-
rikt deltog även i fler Pridefestivaler 
och parader, bland annat i Örebro. 

Noliamässan 
Den 8–10 augusti besökte S-kvinnor Noliamässan i Piteå. Fredagen var Socialdemokrater-
nas dag med bland annat tal av Stefan Löfven. Under lördagen fanns S-kvinnor på plats och 
bemannade Socialdemokraternas monter på mässan för att tala om våra valfrågor och om 
vad som måste göras för att nå ett jämställt samhälle.
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Den 1 juli höll S-kvinnor ett pressläpp: ”S-kvinnor besiktigar den 
borgerliga jämställdhetspolitiken”. Carina Ohlsson och Liselott 
Vahermägi presenterade en besiktning av den borgerliga reger-
ingens jämställdhetspolitik och ett besiktningsprotokoll för att 
besiktiga kommunernas jämställdhetspolitik. Två nya konstverk 
av Gunna Grähs, framtagna för S-kvinnor, presenterades också på 
pressträffen.

Den 1 juli arrangerade Gotlands S-kvinnor ett mingel för S-kvinnor 
och S-studenter. Ulla Andersson, redaktör Hela Gotland, var mode-
rator för ett panelsamtal med S-kvinnors ordförande Carina Ohls-
son, S-studenters ordförande Talla Alkurdi och Magdalena Anders-
son (S) ekonomiskpolitisk talesperson.

S-kvinnors ordförande Carina Ohlsson medverkade i flera semi-
narier arrangerade av bl.a. Rädda barnen, Kvinnolobbyn, Försäk-
ringskassan, Sollefteå Kommun och Non Smoking Generation. Hon 
deltog i flera debatter bl.a. för Aftonbladet TV, DN TV, ETC och 
Sveriges Radio P1 och P4, om bl.a. feministisk politik, föräldraför-
säkringen och vårdnadsbidraget. Vykort av Gunna Grähs.

Carina Ohlsson och Ylva Johansson (S) i Prideparaden.
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Val till riksdag, kommun och landsting
Den 14 september hölls val till riksdag, kommun och landsting. S-kvinnors första valupptakt 
hölls redan i slutet av 2013 tillsammans med partiets valgeneral Jan Larsson och i början 
av 2014 fastställdes S-kvinnors valfrågor under en gemensam valupptakt med S-kvinnors 
distriktsordförande och förbundsstyrelse. 

Tre valfrågor fastställdes i linje med partiets valfrågor: jobb, skola, vård och omsorg. 
1. Jämställt arbetsliv: Förbättra kvinnors arbetsmiljö, jämställda löner och trygga 
 anställningar för kvinnors ekonomiska självständighet, rätt till heltid – samman-  
 hållen arbetsdag, jämställd föräldraförsäkring. 

2. Kunskap genom hela livet: Ge förskolan möjlighet att se varje barn, likvärdig skola 
 var du än bor, bryt könsnormer i skolan och kvinnors rätt till utbildning mitt i livet. 

3. Jämställd och jämlik vård och omsorg: Barnomsorg ska finnas i alla kommuner när  
 föräldrarna arbetar, mer resurser till kvinnors hälsa och sjukvård, hög kvalitet och  
 behov ska vara styrande i äldreomsorgen och välfärdens pengar ska gå till verksam- 
 heten. 

Inför valet gjorde S-kvinnor en omfattande valturné, en 
majoritet av S-kvinnors distrikt besöktes av ordförande 
Carina Ohlsson, förbundssekreterare Susanne Anders-
son och representanter från S-kvinnors styrelse. 

Valmaterial togs fram utifrån valfrågorna och distribu-
erades till hela landet. S-kvinnor var delaktiga och syn-
liga i valrörelsen i hela landet och många av S-kvinnors 
frågor har efter valet lyfts fram i regeringsförklaringen. 

En valanalysgrupp utsågs, med S-kvinnors vice ordförande 
Hillevi Larsson som sammankallande. Efter valet samman-
ställdes en rapport som presenterades för distriktsordför-
anden och förbundsstyrelse. Rapporten ska ligga till grund 
för kommande valrörelsearbete. 

Medlemsvärvningsveckor 
Den 13–26 oktober genomförde S-kvinnor tillsammans med Socialdemokraterna och 
övriga sidoorganisationerna en bred kampanj för att värva nya medlemmar. S-kvinnors mål 
för 2014 var en nettomedlemsökning på 5 procent under året, vilket innebär en ökning 
med minst 350 medlemmar. Under 2014 hade S-kvinnor en nettoökning på 454 medlem-
mar (6,5 procent).

Morgonbris 110 år 
Den 14 november firade S-kvinnor att medlemstidningen Morgonbris fyllde 110 år, med 
öppet hus på Sveavägen i Stockholm, paneldiskussioner och mingel. Bland gästerna fanns 
S-kvinnors styrelse och distriktsordföranden, tidigare redaktörer och medarbetare på Mor-
gonbris samt tidigare förbundsordföranden. 

Avskaffandet av mäns våld mot kvinnor
Den 25 november uppmärksammade S-kvinnors distrikt Internationella dagen för avskaf-
fandet av våld mot kvinnor med aktiviteter och debattartiklar i lokala medier i distrikten.
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S-kvinnors valfrågor som vykort.

S-KVINNORS VALFRÅGOR 2014:

JÄMSTÄLLT ARBETSLIV
•  Förbättra kvinnors arbetsmiljö.
•  Jämställda löner och trygga anställningar för 
    kvinnors ekonomiska självständighet.
•  Rätt till heltid – sammanhållen arbetsdag.
•  Jämställd föräldraförsäkring.

1.1.

S-KVINNORS VALFRÅGOR 2014:

KUNSKAP GENOM 
HELA LIVET
•  Ge förskolan möjlighet att se varje barn.
•  Likvärdig skola var du än bor. 
•  Bryt könsnormer i skolan.
•  Kvinnors rätt till utbildning mitt i livet.

2.

S-KVINNORS VALFRÅGOR 2014:

JÄMSTÄLLD OCH JÄMLIK 
VÅRD OCH OMSORG
•  Barnomsorg ska finnas i alla kommuner när 
    föräldrarna arbetar.
•  Mer resurser till kvinnors hälsa och sjukvård.
•  Hög kvalitet och behov ska vara styrande 
    i äldreomsorgen.
•  Välfärdens pengar ska gå till verksamheten.

3.



 
Studier och seminarier för S-kvinnors distrikt och medlemmar 
DO-träff 1: Den 15 februari hölls träffen i Stockholm, genomgång av S-kvinnors valfrågor, 
politiska program och kommunikationsstrategi. Morgonbrisredaktör Carina Skagerlind och 
Kvinnolobbyns ordförande Gertrud Åström talade. 

DO-träff 2: Den 19 augusti hölls träffen i Stockholm med valupptakt för samtliga distrikts-
ordföranden tillsammans med förbundsstyrelsen. Biträdande partisekreterare Ylva Törn (S) 
och valledare Emma Lennartsson (S) talade.

Träff för nya medlemmar: Den 28 februari-1 mars hölls årets första träff med bland annat 
besök i Riksdagen, tal av Europaparlamentariker Marita Ulvskog (S), Carina Ohlsson och 
kvinnolobbyns ordförande Gertrud Åström. 

Träff för nya medlemmar: Den 17-18 oktober hölls årets andra träff i Stockholm med 
Carina Ohlsson och Liselott Vahermägi som talare samt besökt i Riksdagen med Åsa Linde-
stam som guidade.

Maktmingel 1: Den 6 maj hölls S-kvinnors första maktmingel i Stockholm, på Kulturhusets 
takterrass. S-kvinnors styrelse och distriktsordföranden deltog samt ett 100-tal inbjudna 
gäster. Talare: Carina Ohlsson, Mona Sahlin (Expo), Carina Lundberg Markow (Folksam), 
Maryam Yazdanfar (tidigare riksdagsledamot S) Sång: Hillevi Larsson.

Maktmingel 2: Den 19 augusti, inför valet, hölls S-kvinnors andra maktmingel med ett 
100-tal inbjudna gäster. Talare: Carin Jämtin (Partisekreterare S), Talla Alkurdi (Ordförande 
S-studenter) Åsa Kullgren (Landstingsråd S Sörmland) Liselott Vahermägi (S Nynäshamns 
kommun).

Studieupptakt: Den 28-29 november arrangerade Socialdemokraterna och sidoorganisatio-
nerna en gemensam studieupptakt. En studieansvarig per distrikt bjöds in. Carina Ohlsson 
deltog som föreläsare. 

Material 
Under 2014 togs ett brett sortiment fram inför valen, som beställdes och distribuerades 
till S-kvinnors distrikt. Allt material hade stor åtgång och nytt material fick beställas i flera 
omgångar: 

• Ett vykort med S-kvinnors EU-valfrågor. 
• Tre olika vykort med S-kvinnors tre valfrågor, till nationella valen. 
• Ett vykort med texten ”Befria Kärleken” till sommarens  
 Pridefestivaler.
• Ett vykort med logga + anmälningsinformation på baksidan. 
• En ny version av broschyren ”Välkommen till S-kvinnor” med 
 medlemstalong. 
• Pennor, putsdukar till glasögon, cerat, handkrämer och 
 paraplyer, alla med texten ”S-kvinnor”. 
• Vit väst i Softshell-material med S-kvinnorlogga, i 5 storlekar. 
• PowerPoint, presentation av S-kvinnor: Utbildningsmaterial 
 till medlemmar på svenska och på engelska.  
• PowerPoint, föräldraförsäkringen: Utbildningsmaterial till 
 medlemmar på svenska och på engelska.  
• En beachflagga med texten S-KVINNOR. 
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BEFRIA 
KÄRLEKEN!

S-kvinnorvykort och Pridevykort.
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• Två berlocker, utifrån samma modell som S-kvinnors pin. En mindre    
 (20 mm) och en större (45 mm) 
• Reflex formad som S-kvinnors pin

Hemsida och sociala medier 
S-kvinnors hemsida har löpande uppdaterats och utvecklats under året. På hemsidan finns 
idag både medlemsinformation, material för kampanjarbete och utbildning, arkivmaterial, 
nyheter och aktuella händelser som uppdateras löpande. 

S-kvinnors Facebooksida har ökat stadigt i antal följare. Målsättningen är att ha en aktiv 
sida där både medlemmar och andra intresserade kan ta del av nytt material som vi själva 
publicerar, andra artiklar och nyheter och följa våra egna och partiets aktiviteter. 

Under 2014 har S-kvinnor ökat aktiviteten för Twitter. Även här har målsättningen varit att 
ha ett aktivt konto med regelbundna uppdateringar och vara aktiv i samhällsdebatten och 
att nå fler målgrupper. 

Ett Youtubekonto har lagts till S-kvinnor för att lägga ut filmer, inspelningar och livesänd-
ningar av seminarium.

S-kvinnor och tidningen Morgonbris har även startat ett Instagram-konto som under året 
har skötts av Morgonbrisredaktören, men i slutet av året tog förbundets kansli över ansva-
ret för kontot. 

S-kvinnor i media 
S-kvinnor har under 2014 skrivit ett 60-tal egna debattartiklar och Carina Ohlsson skrev 
även ett tiotal krönikor i tidningen Feministiskt Perspektiv. Utöver det skrev S-kvinnor 
också artiklar tillsammans med andra organisationer och personer, bl.a. Sveriges Kvinno-
lobby, Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund (SKR), Centerkvinnorna, Stockholms 
S-förening, 15:53-nätverket, PRO, LO, SSU, S-stundeter och med Ibrahim Baylan (skolpoli-
tisk talesperson S).
 
Inför EU-valet debatterades abortfrågan, 
våld mot kvinnor och prostitution. S-kvin-
nor deltog i flera debatter mot nybildade 
Kristna Värdepartiet, som är mot fri abort. 
S-kvinnor lyfte också krav på att kriminali-
sera sexköp utomlands och kampanjen 
”Fotboll YES, Prostitution NO” från 2006 
återupptogs i samband med fotbolls-VM 
i Brasilien, vilket fick stor spridning i debatt-
artiklar och nyheter. 

Inför nationella valet skrevs både nationel-
la och lokala debattartiklar med S-kvinnors 
valfrågor som utgångspunkt, jämställdhet i arbetslivet, inom skolan och i vård och omsorg. 

Flera lokala medier uppmärksammade också S-kvinnors valturné med intervjuer och repor-
tage. 
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Carina Ohlsson och Susanne Andersson i S-kvinnors 
fotbollströja ”Football YES, Prostitution NO”.



Under hösten blåste S-kvinnor liv i en debatt om samvetsfrihet (att barnmorskor ska få 
vägra utföra abort p.g.a. sin tro eller övertygelse) efter att Kristdemokraterna i Kronoberg 
och Jönköpings län motionerat om att utreda frågan. Kopplingarna till aktiva abortmot-
ståndare tydliggjordes. Alla partier i Kronoberg och Jönköping, utom Kristdemokraterna, 
backade efter uppmärksamheten och motionen röstades ner. 

Inför julhelgen uppmärksammade S-kvinnor situationen för landets kvinnojourer, som för-
lorade de 100 nya miljoner som de skulle fått efter årsskiftet när Alliansen och Sverigede-
mokraterna fällde regeringens budget. Artikeln fick stor spridning i lokala medier. 

S-kvinnors ordförande deltog också i framträdanden och intervjuer i press, radio och TV, 
bland annat: 

• Länstidningen Södertälje: Carina Ohlsson intervju om rapport från PRO om 
 kvinnors låga pensioner. 

• TV4 Nyheterna 16 maj: Carina Ohlsson och Margareta Winberg om feminismen   
 inom Socialdemokraterna. 
• ETC 29 juni: Intervju med Carina Ohlsson om S-kvinnors politik inför Almedalen.
• Aftonbladet TV 30 juni: Debatt Carina Ohlsson och Ebba Busch (KD) om föräldraför- 
 säkringen. 
• DN TV 1 juli: Livesändning i Almedalen med Carina Ohlsson och Morgan Johansson  
 inför Stefan Löfvens tal.
• ETC 1 juli: Debatt Carina Ohlsson och Emma Henriksson (KD) om vårdnadsbidraget. 
• Feministiskt Perspektiv 10 september: Intervju med Carina Ohlsson om S-kvinnor   
 och Socialdemokraternas feministiska politik. 
• Västgöta-Bladet 15 augusti: Carina Ohlsson om vallöftet om rätt till heltid.
• P1 Studio Ett 7 oktober: Carina Ohlsson debatt med Per Ole Träskman om förslag   
 att kriminalisera sexköp utomlands.  
• SR P4 4 december: Carina Ohlsson om partiets beslut att utlysa extra val. 
• SR P4 27 december: Carina Ohlsson om decemberöverenskommelsen.  

Pressmeddelanden 
• 140224 ”S-kvinnor: Kvotering krävs”
 Kommentar på uttalande från Svenskt näringsliv 
• 140319 ”Alla barn förtjänar en bra förskola” 
 Kommentar till SVT Uppdrag Granskning om privat förskola 
• 140319 ”Sexualbrott måste prioriteras!” 
 S-kvinnor stödjer tillsättning av granskningskommission av våldtäktsbrott 
• 140411 ”Vi måste ta kraftigt avstånd från barnäktenskap” 
 Protest mot nya lagar om tvångsäktenskap i Irak 
• 140510 ”S löfte: Rätt till heltid – en seger för kvinnorna” 
 Socialdemokraterna lovar rätt till heltid 
• 140512 ”Våld mot barn ska ge högre straff” 
 S-kvinnor välkomnar förslag om stärkt skydd mot våld mot barnen 
• 140514 ”S-kvinnor om försäkringskassans strategi mot våld i nära relationer” 
 S-kvinnor välkomnar ny strategi för att hjälpa våldsutsatta kvinnor 
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• 140617 ”Vågar vi lita på det svenska rättssystemet?” 
 S-kvinnor ställer krav på tillsättning av granskningskommission av våldtäktsbrott 
• 140620 ”S-kvinnor i Almedalen” 
 Inbjudan till media till S-kvinnors aktiviteter i Almedalen 
• 140624 ”Äntligen tas kvinnliga pensionärers situation på allvar!” 
 Kommentar till Socialdemokraternas förslag för att lätta skatterna för pensionärer 
• 140701 ”S-kvinnor granskar den borgerliga jämställdhetspolitiken” 
 Inbjudan till S-kvinnors pressträff i Almedalen 
• 140815 ”S-kvinnor: Beskedet är en stor seger!” 
 Kommentar till besked om ytterligare en vikt månad i föräldraförsäkringen. 
• 140829 ”Carina Ohlsson och Stefan Löfven: Så blir Sverige ett feministiskt före-  
 gångsland!” 
 Lansering av nya numret av Morgonbris inför valet. 

Tidningen Morgonbris
Morgonbris är S-kvinnors medlemstidning som under 2014 fyllde 110 år. 
Tidningen gavs ut i fyra nummer under året och innehöll debatt, politik, 
samhällsfrågor, intervjuer, kultur och information från förbundet till dist-
rikt, klubbar och medlemmar. Morgonbris distribuerades till medlemmar, 
prenumeranter, riksdagsledamöter, media och bibliotek. 

Under valåret har tidningen fyllt en viktig roll för både informations-
spridning, medlemsvärvning och i valarbetet. Under hela 2014 har 
tidningen varit gratis för alla distrikt varför spridningen varit ovanligt 
stor och vi har haft större upplagor än vanligt. 

Första numret handlade bl.a. om internationella kvinnodagen, kvinnors 
arbetsvillkor och surrogatmödraskap. Andra numret fokuserade på EU-
valet, S-kvinnors EU-valfrågor och kandidater till valet. Tredje numret 
fokuserade på nationella valet, förlossningsvården och hur nationalism-
en påverkar jämställdheten. Fjärde numret handlade bl.a. om nya med-
lemmar/medlemsvärvning och Morgonbris 110 års-jubileum.

Internationella frågor var bl.a. kvinnors situation i Tadzjikistan, prob-
lemen med våldtäkter i Burma och Sydafrika, abortlagarna i Spanien, 
situationen i Brasilien inför Fotbolls-VM och sexköpslagen i Europa inför 
EU-valet. 

Intervjuer gjordes med bland annat Eva Nordmark från TCO, Aurora 
Pirkku Eriksson, ordförande S-kvinnor Västerås, Margot Wallström f.d. 
EU-kommissionär, Europaparlamentets kvinnliga kandidater (Marita 
Ulvskog, Jytte Guteland, Anna Hedh, Ellinor Eriksson, Evin Incir och 
Lotta Håkansson Harju), jämställdhetsminister Åsa Regnér och parti-
ledare Stefan Löfven.   

43

Verksamhetsberättelse 2014

Morgonbris nr 1-4 2014



Lisas hus 
Lisas hus är S-kvinnors egen semesterstuga 
på Bohus Malmön i mellersta Bohuslän. 
Lisa Mattson var ordförande för S-kvinnor 
under åren 1964-1981 och hon lämnade 
sitt sommarhus i arv till S-kvinnors förbund 
som idag förvaltar det och hyr ut det till 
medlemmar. Huset ligger i ett barnvänligt 
och lugnt fritidshusområde på ön, tio 
minuters gångväg från butik, restauranger 
och småbåtshamn. Under 2013 var huset 
uthyrt alla semesterveckor under juni-
september, samt även delar av våren och 
hösten. 

Marta Stjernströms minnesfond 
Marta Stjernströms minnesfond är förbundets minnesfond skapad genom arvet från Marta 
Stjernström. Målet med fonden är att främja klubbarbete i förbundet, genom politisk skol-
ning eller studieresor, och medlen delas ut till enskilda medlemmar eller till klubbar och 
distrikt. Under 2014 utdelades bidrag till Gullängets S-kvinnor för studiebesök och utbyte 
med S-kvinnor i Umeå. 

Mansligan 
Mansligan är män som sympatiserar med S-kvinnor och är en del av S-kvinnors organisa-
tion. Mansligans medlemmar fungerar som positiva förebilder och stödjer vår vision om 
ett samhälle där män och kvinnor är jämställda. Att vara medlem i mansligan kostar 250 
kronor per år och medlemmar får S-kvinnors medlemstidning Morgonbris. 

Medlemsstatistik    
Distrikt    Medlems-
   antal
Blekinge   263
Bohuslän  162 
Dalarna   366
Gotland   70
Gävleborg   237
Göteborg   190
Halland   223
Jämtland   140
Jönköpings län  284 
Kalmar   122
Kronoberg   151
Norra Älvsborg 180 
Norrbotten   491
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Distrikt    Medlems-
   antal
Skaraborg   291
Skåne    753
Stockholms län 572
Stockholm stad 598
Södra Älvsborg  112
Sörmland   252
Uppsala   175
Värmland   332
Västerbotten   214
Västernorrland 315
Västmanland   148 
Örebro   345
Östergötland   431

Totalt    7417

Lisas hus på Bohus Malmön.
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INTERNATIONELL VERKSAMHET 2014 
Under 2014 har S-kvinnor fortsatt sitt internationella samarbete med sydafrikanska fören-
ingen Masimanyane och Peddie Women. Förbundet tog emot och gjorde själva flera in-
ternationella besök under året. Vi hade mer kontakter med de nordiska kvinnoförbunden, 
inte minst i samband med Nordiskt Forum där samtliga Socialdemokratiska kvinnoförbund 
från hela Norden deltog och samarbetade. 

Internationellt projekt: Sydafrika 
Från och med 2013 faddrar S-kvinnor, genom Palmecenter, ett projekt med organisationen 
Peddie Women’s Support Center i Östra Kapprovinsen i Sydafrika. Verksamheten informe-
rar både kvinnor och män i området om jämställdhet, sexuellt våld, våld i hemmet samt hiv 
och aids. Stödgrupper har startats i flera byar, personal har utbildats och projekt drivs för 
att skapa mobila kliniker för våldtagna kvinnor. Stöd till kvinnor att starta egna verksamhe-
ter som t.ex. grönsaksodlingar, hantverksarbete och catering.

S-kvinnor fortsätter också samarbetet med Masimanyane, en organisation med fokus 
på våld mot kvinnor och sexuella och reproduktiva rättigheter i Sydafrika. Masimanyane 
fungerar som paraplyorganisation som samlar flera kvinnorättsorganisationer i regionen, 
däribland Peddie Women. 

I mars besökte Liselott Vahermägi, som representant från S-kvinnors styrelse, Sydafrika och 
deltog i studiebesök samt ett nätverksmöte med samarbetsorganisationerna Masimanyane 
och Peddie Women. 

Internationella samarbeten
S-kvinnor samarbetar på internationell nivå med Socialdemokratiska kvinnor i Norden 
(SKN) samt Europeiska Socialdemokraternas partis kvinnoorganisation (PES Women).  

S-kvinnor hade under året mer kontakt än vanligt med övriga kvinnoorganisationer i 
Norden, som samarrangerade och deltog under Nordiskt Forum. Nordiska kvinnoorganisa-
tionerna höll ett gemensamt seminarium om jämställdheten i Norden. 

Carina Ohlsson besökte också S-kvinnors systerförbund i Finland, som gäst och talare på 
finska socialdemokratiska kvinnoförbundets årskonferens, 1-2 november. Temat för konfe-
rensen var ”Equality all over the world”.
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