
 

 

 

 

 

 

 

Verksamhetsplan för 2023 

EQ kvinnas vision är att på kristen grund, vara en resurs för att stötta, hjälpa och lyfta kvinnor och 
barn samt arbeta för allas lika värde i Sverige och världen. Tillsammans vill vi förstå och förverkliga 
kallelsen att vara kristen och kvinna i en problemfylld och komplex värld. Vi vill också stärka kvinnor 
att delta på den offentliga arenan. 
  
EQ kvinnas aktiviteter genomförs lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.   
EQ kvinna är medlem i SEK (Sveriges Ekumeniska kvinnoråd) samt Sveriges Kvinnoorganisationer ( fd 
Sveriges Kvinnolobby) och deltar bl.a. i antitraffickingarbete, demokratiarbete och opinionsbildning. 
EQ kvinna är också en av studieförbundet Bildas medlemsorganisationer. 
EQ kvinna ingår också i internationella nätverk som Baptist World Alliance, Womens Department, 
BWAWD samt World Federation of Methodist and Uniting Church Women, WFMUCW. 
EQ kvinna arbetar lokalt huvudsakligen genom kvinnoföreningar och kvinnogrupper i 
Equmeniakyrkans lokala församlingar. EQ kvinna har även ett stort antal enskilda medlemmar i hela 
Sverige. Dessutom finns många som stöttar arbetet på olika sätt utan att vara betalande medlemmar. 
 
EQ kvinnas målsättning under verksamhetsåret: 

att erbjuda de lokalföreningar som så önskar inspiration och hjälp till olika aktiviteter, 

    bland annat stick-kaféer och kvinnofrukostar 

att genom församlingsbesök inspirera till nya lokalföreningar 

att hålla kontakt med medlemmar och intresserade genom hemsida, sociala medier och 
medlemstidning samt personliga kontakter 

 
att EQ kvinnas årsmöte i möjligaste mån hålls på ort där lokalförening finns eller där 

enskilda medlemmar finns 
 
att EQ kvinnas styrelse genomför minst fem fysiska eller digitala sammanträden  
     under verksamhetsåret  
 
att EQ kvinnas arbetsutskott sammanträder mellan varje styrelsemöte   
 
att EQ kvinna aktivt närvarar och deltar vid Equmeniakyrkans kyrkokonferens,     
     regionmöten och liknande sammankomster 
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att uppmuntra medlemmar att delta i arrangemang och utbildningar som de        
 organisationer arrangerar, där EQ kvinna är medlem  
 
att uppmuntra medlemmar att delta i ” Thursdays in Black” för att uppmärksamma 

utsatta kvinnor 
 

 
EQ kvinnas arbetsgrupper planerar under verksamhetsåret: 

Mamma-barnläger:  

   att två Mamma-barnläger genomförs under sommaren 2023, på Semesterhemmet 

Framnäs utanför Gränna och på Liljeholmens Folkhögskola, Rimforsa 

   att under lägren informera om EQ kvinna och dess verksamhet 

att                     efter lägren kunna erbjuda mammor kontakt med någon lokal 

  kyrka/församling/kvinnogrupp i hemkommunen 

 

Media:  

att                     ett redaktionsråd/redaktion fortsatt skriver, utformar och distribuerar EQ kvinnas 

            medlemstidning på papper fyra gånger per år    

att hemsidan och sociala medier uppdateras och utvecklas, med bland annat fler bidrag 
från lokalföreningarna och enskilda 

 
att  utveckla kommunikationen med EQ kvinnas medlemmar och lokalföreningar för att 

bättre nå ut och inspirera till mer aktivt deltagande i samhällsdebatten och i 
demokratifrågor 

 
att   genom hemsida och sociala medier som Facebook ännu bättre nå ut med EQ kvinnas 

syfte och målsättning  
 
att utarbeta en genomtänkt strategi för att via Facebook, e-brev och hemsida nå fler  
 
att värva fler medarbetare till mediagruppen 
 
 

Litauen: 

att     vara del Equmeniakyrkans samarbete med Pagalbos Centras, Birzai Region och    
Metodistkyrkan i Litauen 

 
att     tillsammans med Pagalbos Centras anordna sommarläger för barn och unga från 

familjer i svåra förhållanden 
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att    anordna utbildningsdagar för mammor med små barn, 0 – 4 år. Detta i samarbete med 
kvinnofängelset i Panevezys 

att     anordna några dagar med sommarläger för tonåringar tillsammans med 
Metodistkyrkans Tältmission i Tyskland och Pagalbos Centras 

 
att     fortsätta uppföljningen med Girls Hope 
 
att     kunna dela ut julklappar till barn, familjer, unga och äldre på institutioner och i 

enskilda hem. Arbetet med julklappsinköp, tillverkning och inslagning pågår större 
delen av året genom lokala församlingar, kvinnogrupper, enskilda medlemmar i EQ 
kvinna och övriga personer. Detta bidrar till att stärka solidariteten mellan Sverige och 
Litauen, samtidigt som det ger meningsfull sysselsättning och gemenskap i Sverige. 

 
att     fortsätta kontakterna med kvinnofängelset i Panevezys och speciellt kvinnogruppen 

för rehabilitering med samtal och bön 
 
att     bistå det ukrainska flyktingarbetet som Pagalbos Centras är involverat i 
 
 

Thailand: 

att  fortsätta fadderprogrammet för stöd till Karenernas ”Hostel- and Scholarship 
Program” inom Thailand Karen Baptist Convention (TKBC). Målgruppen är karenbarn i 
Thailand, som saknar adekvata skolor i hembyn 
  

att   utmana de lokalt ansvariga till att höja kvaliteten i arbetet så att de steg för steg ska 
kunna ta över det ekonomiska ansvaret mer själva 

 
att  hålla aktiv kontakt med Equmeniakyrkans missionärer i Thailand.  
 
att  två gånger under året sända information till alla faddrar om såväl arbetet i stort som 

personliga hälsningar från våra stipendiater samt att informera och inspirera via 
fadderarbetets facebooksida  
 
 

att  fortsätta stödet till Pwokarenernas kvinnoarbete inom TKBC´s kvinnoförbund, bland 
annat via kvinnogrupperna i Luleå, Åmål och Säffle  
 

att  sträva efter att behålla och eventuellt öka antalet svenska faddrar för karenbarnen 
 
att  under året ha ett fysiskt möte för uppföljning och planering 
 

 

Kongo: 

att stödja lokalföreningar och enskilda i Sverige som river förbandslinne till sjukhusen,  

     och tillverkar babypaket åt nyblivna mammor 
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att under året omarbeta våra möjligheter till stipendieprogram, så att det blir effektivt 

att arbeta för att få ut mer information om arbetet i Kongo-staterna och möjligheten att bidra 

via EQ-kvinna 

att förmedla bidrag för fraktkostnader 

att  stärka kontakten med utsända missionärer 
  

 
Nationellt och internationellt - övergripande:  

 

att EQ kvinna som organisation och dess medlemmar tar aktiv del i den offentliga 

debatten kring aktuella samhällsfrågor, särskilt i gender-, demokrati- och rättvisefrågor 

samt våld i nära relationer 

att medverka till jämställdhet och demokrati genom de organisationer som EQ kvinna är 

medlem i 

att profilera verksamheten och jobba mer för utsatta kvinnor och barn, nationellt och 

internationellt med beaktande av Barnkonventionen 

att utveckla och fördjupa kontakten med karenkvinnor boende i Sverige 

att genom kontinuerlig information i tidning, hemsida och sociala medier inspirera alla att 
delta i EQ kvinnas olika arbetsområden på det sätt som är möjligt 

att  under året anordna en kvinnokonferens  

att  uppmuntra medlemmar att vara förebedjare för det arbete EQ kvinna är delaktig i 
nationellt och internationellt 

att   under året bilda minst två nya lokalföreningar  

att  uppmuntra till större medlemsdelaktighet 

att  styrelsemedlemmar besöker minst fem (5) platser i Sverige för att inspirera till 
engagemang och medlemskap i EQ kvinna 

att                    än mer uppmärksamma och deltaga i upprop och skrivelser som de 
medlemsorganisationer vi är medlemmar i kanaliserar. Dessutom bättre sprida denna 
information till EQ kvinnas medlemmar 

att                     undersöka möjligheten att inleda samarbete med kvinnoorganisationer i Norden 

att                    EQ kvinna deltar i Forum Jämställdhet för att sprida information om verksamheten  

att erbjuda lokalföreningar att ansöka om medel från EQ kvinnas styrelse för att anordna 
t.ex seminarier eller kvinnofrukostar 
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att  uppdatera årshjulet för varje verksamhetsområde 
 

EQ kvinnas långsiktiga planering: 

att arbeta för att få fler medlemmar 

att arbeta för att få fler lokalföreningar 

att ge fler medlemmar möjlighet att bredda sin erfarenhet genom bland annat resor till  

EQ kvinnas samarbetsländer 

att fördjupa samarbetet med Equmeniakyrkan både nationellt och internationellt 

att utveckla samarbete rörande kvinnofrågor med länder som Equmeniakyrkan har 

kontakter i 

att  EQ kvinna och dess medlemmar blir en spjutspets i arbetet för att utveckla kvinnors 

rättigheter och verka för förbättrade livsvillkor i Sverige och världen 

   

 

 

 

 


