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§ 1.  DISTRIKTSMÖTET ÖPPNAS 
 
Ordförande Elin Gustafsson inledde med ett välkomnande och förklarade 
mötet öppnat. 
 
§ 2.  GODKÄNNANDE AV KALLELSEN  
 
I enlighet med stadgarna skickades kallelsen den 7 februari. 
 
Mötet beslutade att godkänna kallelsen. 
 
§ 3.  RAPPORT ÖVER FULLMAKTSGRANSKNINGEN 
 
Kassören Anna Ingers rapporterade att 51 ombud har anmält sin närvaro.  
Ordföranden föreslog, att närvarolistan godkänns och den läggs till grund vid 
eventuella omröstningar. 
 
Mötet beslutade att bifalla förslaget 
 
§ 4.  VAL AV FUNKTIONÄRER 
 
Mötet beslutade efter förslag från Elin Gustafsson att utse Cecilia Lind till 
mötesordförande. 
 
Mötet beslutade vidare 
att utse Anita Ullmann till sekreterare, 
 
att till protokolljusterare utse Elin Gustafsson, Cecilia Lind och Åsa Holmqvist 
att justera protokollet, 
 
att till rösträknare utse Anna Fernebro, My Rosell och Lena Fällström. 
 
§ 5.  ANTAGANDE AV DAG- OCH ARBETSORDNING 
 
Mötesordföranden föredrog föreslagen dag- och arbetsordning. Mötet håller 
på tills dagordningen är genomförd med avbrott för lunch. 
 
Mötet beslutade 
att godkänna förslagen till dag- och arbetsordning. 
 
Efter antagandet höll Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsen i Malmös 
ordförande ett tal och Carina Ohlsson, ordförande för kvinnoförbundet hade 
en videohälsning till kongressen. 
 
§ 6.  STYRELSENS BERÄTTELSE ÖVER VERKSAMHETEN 
 



Protokoll S-kvinnor 2018 Sida 3 
 

Verksamhetsberättelsen har varit utsänd till ombuden. Elin Gustafsson 
berättade om det gångna verksamhetsåret.  
 
Mötet beslutade  
att godkänna verksamhetsberättelsen för 2017 och att lägga densamma till 
handlingarna. 
 
§ 7.  ÅRSREDOVISNING RÄKENSKAPSÅRET 
 
Distriktskassören Anna Ingers föredrog den ekonomiska årsredovisningen. 
 
Mötet beslutade  
att godkänna den ekonomiska årsredovisningen för år 2017 och att fastställa 
resultat- och balansräkning samt att lägga årsredovisningen till handlingarna. 
 
Mötet beslutade 
att årets resultat på 8572 kronor överförs till det egna kapitalet. 
 
§ 8.  ÅRSREDOVISNING KONTO IDARÖD 
 
Distriktskassören Anna Ingers föredrog den ekonomiska rapporten för Konto 
Idaröd.  
 
Mötet beslutade 
att godkänna den ekonomiska redovisningen. 
 
§ 9.  RAPPORT KONTO IDARÖD 
 
Anna Ingers lämnade rapport angående konto Idaröd när det gäller fem 
beviljade bidrag under året.  
 
Mötet beslutade 
att godkänna rapporten samt lägga den till handlingarna. 
 
 
§ 10a.  REVISORERNAS BERÄTTELSE FÖR KVINNODISTRIKTET 
 
Revisorn Gunilla Gulam läste upp revisorernas berättelse. 
 
Mötet beslutade  
att godkänna revisorernas berättelse och lägga den till handlingarna. 
 
§ 10b.  REVISORERNAS BERÄTTELSE FÖR IDARÖD 
 
Revisorn Gunilla Gulam läste upp revisorernas berättelse. 
 
Mötet beslutade  
att godkänna revisorernas berättelse och lägga den till handlingarna. 
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§ 11. BESLUT OM ANSVARSFRIHET 
 
Ordföranden föreslog med hänvisning till revisorernas berättelse att styrelsen 
beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. 
 
Mötet beslutade 
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. 
 
 
§ 12a. ERSÄTTNING TILL STYRELSEN 
 
Kassör Anna Ingers föredrog styrelsens förslag att inte betala ut någon fast 
ersättning till arbetsutskottet. 
 
Mötet beslutade 
att bifalla förslaget. 
 
§ 12b. DISTRIKTSAVGIFTEN 
 
Kassör Anna Ingers föredrog styrelsens förslag att distriktsavgiften för 2019 
oförändrat är 50 kronor.  
 
Mötet beslutade 
att bifalla styrelsens förslag. 
 
 
§ 12c. STADGEÄNDRING 
 
Ordförande Elin Gustafsson föredrog styrelsens förslag att ändra i 
kvinnodistriktets grundstadgar § 4 Avgift: Distriktskongressen fastställer 
medlemsavgiften till distriktet för nästkommande kalenderår. Senast 1 
februari ska klubbarna betala distriktssavgift för föregående kalenderår till 
distriktet. 
 
Mötet beslutade 
att bifalla styrelsens förslag. 
 
§ 12d. UTTALANDE 
 
Ordförande Elin Gustafsson föredrog styrelsens förslag till uttalande. Birgitta 
Nilsson föreslog två redaktionella ändringar. 
 
Mötet beslutade 
att bifalla styrelsens förslag med de föreslagna ändringarna. 
 
Uttalande S-kvinnors distriktskongress 2018 
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I helgen har de skånska S-kvinnorna samlats för kongress. Det kommande 
verksamhetsåret kommer att ägnas åt valarbete på olika sätt för att bidra till 
en röd och feministisk valseger i Sverige, Skåne och de skånska kommunerna. 
Vi ser STORA feministiska segrar runt om i landet tack vare socialdemokratiskt 
ledda styren nationellt, regionalt och lokalt i Skåne. Dock behövs det en 
socialdemokratisk valseger i höst 2018 för att vi ska kunna jobba vidare med 
ett feministiskt och jämlikt samhälle. 
Vi skånska S-kvinnor kommer därför att fokusera på fyra prioriterade områden 
i valrörelsen. Det första gäller vikten att helt stoppa mäns våld mot kvinnor. 
Fortfarande 2018, efter ett år präglat av #metoo-rörelsens framfart begränsar 
förtryckande maktstrukturer kvinnors utrymme på olika sätt i samhället. Det 
privata är fortfarande politiskt och mäns våld mot kvinnor är ett tydligt bevis. 
Sexualiserande reklam måste förbjudas och vi måste få till en 
samtyckeslagstiftning. Men vi behöver också säkerställa att de kvinnor som 
utsätts för olika slag av övergrepp får den hjälp och det stöd de behöver, bland 
annat genom ökat stöd till landets kvinnojourer. 
Det andra området handlar om att vi S-kvinnor står upp för att människors liv 
inte får begränsas av patriarkala maktstrukturer som förstärks av och 
legitimeras genom hederskulturella inslag. En del av detta är det våld som 
utförs mot kvinnor med grunden och legitimiteten från hederskultur. Vårt mål 
är att stärka kvinnor i deras strävan efter självständighet och jämställdhet, i 
privatlivet, i utbildningen och i arbetslivet. Vi måste ha ett samhälle som håller 
ihop och där vi tar krafttag mot den särskilda form av strukturellt förtryck som 
hedersrelaterat våld och förtryck innebär.  
Som tredje område ser vi behovet av ökat arbete för internationell solidaritet, 
nedrustning och fred. Militarismen och upprustningen ökar i världen och leder 
till mindre jämställda och osäkra samhällen för kvinnor. Vi lever nu i en orolig 
värld som domineras av konflikter och kriser snarare än fred och solidaritet. Av 
en mängd olika anledningar drivs människor på flykt från sina hem. Kvinnor 
och barn är i många fall den grupp som är mest utsatt.  
S-kvinnor i Skåne vill också prioritera att stoppa den ojämställdheten som är 
tydlig mellan kvinnor och män i arbetslivet. Pensions- och lönegapen minskar, 
men det behövs krafttag för att förverkliga ett helt feministiskt och rättvist 
arbetsliv. En nyckel till detta är en ny arbetstidsreform med en sänkt 
heltidsnorm om 30 timmar. S-kvinnor menar därför att det är hög tid att 
förändra heltidsnormen som en viktig reform för bättre hälsa, minskade 
sjukskrivningstal, lägre arbetslöshet och mer fritid. Det är dessutom en viktig 
jämställdhetsreform. 
S-kvinnor i Skåne tar den feministiska kampen! För ett rättvist och jämlikt 
samhälle.  
 
 
 
§ 13. VERKSAMHETSINRIKTNING OCH AKTIVITETSPLAN 
 
Verksamhetsinriktning och aktivitetsplan fanns presenterade i 
möteshandlingarna och föredrogs av Elin Gustafsson. Studieledare Birgitta 
Eriksson informerade om studieutskottets verksamhet. Anitha Ljung  föreslog 
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att  lägga till ”i hela Skåne” i stycket ”Skånes S-kvinnodistrikts stadgars 
ändamålsinriktning”.  Anitha Ljung föreslog även att lägga till ”Vi måste 
ständigt hitta nya former såväl för att aktivt värva nya medlemmar samt för 
att vårda dem som ansökt om medlemskap.” i stycket ”Medlemsrekrytering”. 
 
Mötet beslutade  
Att lägga till ”i hela Skåne” i stycket ”Inledning”, och för övrigt 
att med de föreslagna ändringarna godkänna förslaget. 
 

Verksamhetsinriktning 2018-2019 
 
Inledning 
Verksamhetsinriktningen för kommande verksamhetsår syftar främst till att stärka S-kvinnor som 
organisation och organisera fler feminister till jämlikhetskampen inte minst genom nya klubbar i 
hela Skåne. Men främst kommer fokus vara på att bidra till en socialdemokratisk valseger på alla 
nivåer i valen 2018. 

S-kvinnor är socialdemokratiska feminister som ställer klasskamp, könskamp och antirasistisk 
kamp sida vid sida. 
S-kvinnor påverkar samhällsdebatten och de politiska besluten utifrån kvinnors perspektiv. 
S-kvinnor arbetar för internationell och kvinnlig solidaritet. 
S-kvinnor utbildar medlemmarna för politiskt arbete. 

 

Skånes S-kvinnodistrikts stadgars ändamålsinriktning 
Skånes Socialdemokratiska kvinnodistrikt ska verka för ett samhälle där kvinnor och män är 
jämställda. 
Distriktets huvudsakliga uppgifter är att samla klubbar, föreningar och medlemmar samt utifrån 
förbundets program och handlingsplaner utveckla verksamheten och verka för att nya 
klubbar/föreningar bildas. 
Distriktet ska särskilt uppmärksamma klubbarnas arbete genom skolning och opinionsbildande 
arbete. 

 

Studieverksamhet och utbildning 
Distriktet och klubbar ansvarar gemensamt för utbildning i organisatoriska och politiska frågor. 
Det är viktigt att s-kvinnor ständigt förnyar och fördjupar sina kunskaper i ideologi och olika 
politiska frågor för att kunna förändra samhället.  
 
Utbildning för nya medlemmar 
Distriktet ansvarar för steg-1-utbildning. Förbundet ansvarar för steg-2-utbildningen och 
ledarskapsutbildningen.  

 
Organisatoriska frågor 
Distriktet anordnar årligen dialogmöten med kvinnoklubbarnas styrelser. 
 
Skolning för det politiska arbetet 
Kunskap krävs för att kunna påverka i den praktiska politiken. Distriktet anordnar, i samverkan 
med klubbarna, seminarier ur ett feministiskt perspektiv i aktuella frågor.  
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Vår ambition är att höja medlemmarnas kunskaper om jämställdhet så att de kan påverka 
politiska beslut med sakargument och ur ett feministiskt perspektiv. Dessa utbildningar och 
seminarier skall vara mobiliserande, kunskapshöjande, ta upp aktuella frågor och inbjuda till social 
gemenskap. 

 

Medlemsrekrytering 
Distriktet, i samverkan med klubbarna medverkar med information vid distriktets arrangemang, 
partidistriktskongress, valupptakter, ledarutbildningar mm. 
 
Vår ambition är att alla som delar S-kvinnors feministiska värderingar känner att det är naturligt 
att vara medlem i Skånes S-kvinnors klubbar. Vi måste ständigt hitta nya former såväl för att 
aktivt värva nya medlemmar samt för att vårda dem som ansökt om medlemskap. 

 

Opinionsbildning  
Genom att lyfta feministiska frågor påverkar S-kvinnor samhällsdebatten. S-kvinnor ser behovet av 
att påverka både internt i partiet och externt i samhället. 

 
Kommunikation 
S-kvinnodistriktet använder sig huvudsakligen av e-post för att kommunicera med medlemmar och 
klubbar. Dessutom finns en hemsida och distriktet är aktivt på sociala medier.  

 
Marknadsföring/media 
S-kvinnor är aktiva i den allmänna debatten i tidningar och andra medier. Skriver insändare och 
kommentarer.  
 
Skånes S-kvinnodistrikt ska vara en känd påtryckarorganisation.  
S-kvinnor Skåne syns och hörs i samhällsdebatten. 

 
Internationellt 
S-kvinnodistriktet arbetar för internationell solidaritet och fredsarbete. Distriktets internationella 
utskott följer förbundets internationella projektverksamhet och anordnar i samverkan med 
klubbarna seminarier. 

 

Utveckling 
Distriktet är lyhörd för klubbarnas önskemål och provar gärna nya former för klubbarna att 
organisera sig. 
 
Den nya distriktsklubben ger möjlighet till medlemskap för kvinnor som inte kan tillhöra lokala 
klubbar. 

 
 
§ 14.  BUDGET 
 
Distriktskassören Anna Ingers föredrog budgetförslaget för 2018. 
 
Mötet beslutade  
att anta budgetförslaget. 
 
§ 19. VAL 
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De närvarande ledamöterna i valberedningen, Kia Haraldsdotter- Sagéus, Ann-
Christin Råberg, Annagreta Reinholdz och Marianne Eriksson presenterade sig. 
Valberednings förslag föredrogs av sammankallande, Kia Haraldsdotter-
Sagéus 
 

a) Ordförande  2år 
 
Mötet beslutade  
att till ordförande för två år välja Elin Gustafsson, Lund. 
 

b) Styrelseledamöter 2 år 
 
Mötet beslutade  
att till styrelseledamöter för 2 år utse 
 
Madeleine Göransson, Österlen omval  
Anna Fernebro, Landskrona omval 
Sara Mellander, Avantgarde Malmö omval 
Sabina Nilsson, Kristianstad-Åhus nyval 
 

c) Revisorer för 1 år 
 
Mötet beslutade att till revisorer för ett år utse 
 
Birgit Hansson, Malmö omval 
Kerstin Nilsson, Kävlinge nyval 
 

d) Revisorersättare för 1 år 
 
Mötet beslutade att till revisorsersättare för ett år utse 
 
Maria Nilsson, Kristianstad-Åhus nyval 
Inger Nilsson, Helsingborg  nyval 
 

e) Valberedning för 1 år 
 
Elin Gustafsson föredrog styrelsens förslag. 
 
Till sammankallande i valberedningen valdes Kia Haraldsdotter Sagéus, 
Malmö. 
 
Mötet beslöt att till valberedning utse 
 
Annagreta Reinholdz, Höör omval  
Ann-Christin Råberg, Österlen omval 
Eleni Rezaii, Lund  omval 
Tonka Frodlund, Helsingborg omval 
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Marianne Eriksson, Kristianstad omval  
  
Efter valen höll Henrik Fritzon, regionsstyrelsens ordförande och representant 
för partidistriktet ett tal. Därefter ajournerades mötet för lunch. 
Förhandlingarna återupptogs med en parentation för de klubbister som under 
året lämnat sina systrar. En extra tanke skänktes till Mette Strandhagen, 
tidigare ordförande i Ystads kvinnoklubb och till Inger Andersson, tidigare 
ordförande i Vilan-Norrum Åsans kvinnoklubb och i kvinnoklubbskretsen i 
Kristianstad. Efter parentationen höll Susanne Simonsson ett tal. Hon 
representerade såväl ABF Skåne som Skånes LO-distrikt. 
 
 
§ 16. MOTIONSBEHANDLING 
 
1 Mammografi och cellprov utan åldersgräns, Lena Näslund, Trelleborg 
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta 
Att besvara motionen. 
Veronica Larsson, Trelleborg och Ingalill Bjartén, Österlen yrkar bifall till motionen. 
Elin Hellqvist, Helsingborg och Ann-Louise Levau, distriktsstyrelsen yrkar bifall till 
distriktsstyrelsens förslag. 
 
Distriktskongressens beslut efter rösträkning (20 bifall till distriktsstyrelsen 
förslag, 30 bifall till motionen) 
Att bifalla motionen. 
 
2 Tryggare förlossningar med koordinator, Lena Näslund, Trelleborg 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta 
Att besvara motionen. 
Anna Ingers, distriktsstyrelsen yrkar bifall till distriktsstyrelsens förslag. 
Birgitta Lanér Sjöström, Trelleborg yrkar bifall till motionen. 
 
Distriktskongressens beslut  
Att besvara motionen. 
 
3 Psykisk ohälsa hos barn och ungdom, Inger Wennhall, Skurup och Ingalill 
Bjartén, Österlen 
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta 
Att bifalla motionen. 
Anna Ingers, distriktsstyrelsen yrkar bifall till distriktsstyrelsens förslag och Ingalill Bjartén, 
Österlen tackar för den välvilliga behandlingen av motionerna 3, 4 och 5. 
 
Distriktskongressens beslut  
Att bifalla motionen. 
 
4 Åldersbestämning av ensamkommande barn, Inger Wennhall, Skurup och 
Ingalill Bjartén, Österlen. 
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen 
Att bifalla motionen. 
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Distriktskongressens beslut  
Att bifalla motionen. 
 
5 En omänsklig utvisningspolitik, Inger Wennhall, Skurup och Ingalill Bjartén, 
Österlen. 
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen att besluta 

Att bifalla motionen. 

Anna Fernbero, distriktsstyrelsen yrkar bifall till distriktsstyrelsens förslag. 

Distriktskongressens beslut  
Att bifalla motionen. 
 
6 En utökad ny gymnasielag, Inger Wennhall, Skurup och Ingalill Bjartén, 
Österlen. 
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta 
Att besvara attsats1, 
att avslå attstats 2, 
att bifalla attstatserna 3 och 4. 
Elin Gustafsson, distriktsstyrelsen och Ingalill Bjartén, Österlen yrkar bifall till 
distriktsstyrelsens förslag. 
 
Distriktskongressens beslut  
Att besvara attsats1, 
att avslå attstats 2, 
att bifalla attstatserna 3 och 4. 
 
7 Motion angående Cykelhjälm för alla, Ulrika Persson, Österlen 
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta 
Att bifalla motionen. 
Ann-Sofie Adermark, distriktsstyrelsen och Ulrika Persson, Österlen yrkar bifall 
till distriktsstyrelsens förslag. Magdalena Beck, Avantgarde Malmö, Lena 
Fällström, Camilla Lund och Elin Gustafsson, distriktsstyrelsen diskuterar 
huruvida andra skydd omfattas av motionen. Detta har dock inget inflytande 
på själva motionsbehandlingen. 
 
Distriktskongressens beslut  
Att bifalla motionen. 
 
§ 17. AKTUELL FRÅGA 
 
Ingalill Bjartén har den 20 april inkommit med en aktuell fråga angående 
Sverige och Pesco nytt militärt samarbete: 
Riksdagens ledamöter beslöt den 6 december 2017 att säga ja till det nya 
militära samarbetet PESCO. Detta sedan den socialdemokratiska och 
miljöpartistiska regeringen i all hast lagt en proposition om Sveriges 
deltagande i the Permanent Structured Cooperation förkortat till Pesco den 22 
november. Pesco är ett militärt samarbete mellan 25 medlemsländer i EU. Tre 
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länder ville inte vara med däribland Danmark. Vänstern och 
Sverigedemokraterna röstade emot. Riksdagens beslut föregicks utan någon 
som helst demokratisk process och insyn från allmänheten. Pesco har under 
hösten i största möjliga tystnad smugits igenom via riksdagens EU-nämnd. 
Den röd-gröna regeringen inskränkte motionstiden till endast en dag. 
Allianspartierna gav detta samarbete naturligtvis sitt fulla stöd. Det är ett steg 
närmare det attraktiva medlemskapet i NATO. Media höll tyst och har 
knappast nämnt ordet Pesco. När jag frågar mina socialdemokratiska 
partikamrater vad de anser om Pesco ser de ut som levande frågetecken. Är 
detta ett demokratiskt sätt av vår riksdag att fatta beslut om en så viktig 
fråga. Skall inte viktiga politiska beslut fattas utifrån en demokratisk 
genomlysning och debatt? 
Elin Gustafsson tackade för den inkommna frågan som distriktsstyrelsen 
kommer att ta vidare till lämpliga partiföreträdare. 
 
 
§ 18. INSAMLING 
 
Dagens insamling på 2508 kr går till UN-Women. Kvinnodistriktet har även 
skänkt en summa som tack för gästernas framförande och för 
mötesordförande Cecilia Lind. 
 
 
§ 19.  AVSLUTNING 
 
Mötesordföranden och sekreteraren tackades för mötet.  
Ordförande Elin Gustafsson avslutade därefter distriktsmötet 2018. 
 
 
Backagården den 21 april 2018 
 
 
Vid protokollet  Mötesordförande 
 
 
 
 
Anita Ullmann  Cecilia Lind 
 
 
Justeras: 
 
 
 
 
Elin Gustafsson  Åsa Holmqvist 
 


