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Sommaren 1997 hölls det första lägret för ensamstående mammor med barn. 

Bilden är från Framnäs taget vid Grevinnans badvik vid sjön Ören. 
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Dagordning för EQ kvinnas årsmöte 2023 03 11 
 

 

 

 

Förhandlingar: 

1. Årsmötet öppnas 

2. Val av presidium för årsmötet: Ordförande, Vice ordförande, Sekreterare 

3. Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare 

4. Godkännande av årsmötets utlysande 

5. Godkännande av dagordning 

6. Hälsningar till årsmötet 

7. Verksamhetsberättelse 

8. Ekonomiskt årsboksbeslut 

9. Revisorernas berättelse 

10. Fastställande av balans- och resultaträkning 

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

12. Val av ordförande 

13. Val av styrelseledamöter och suppleanter 

14. Val av revisorer, varav en auktoriserad 

15. Val av revisorssuppleanter 

16. Val av valberedning och sammankallande 

17. Verksamhetsplan för 2023 

18. Fastställande av medlemsavgift för 2024 

19. Budget för 2023 

20. Motioner och frågor till EQ kvinnas styrelse 

21. Frågor som årsmötet beslutar behandla 

22. Beslut om tid och plats för nästa årsmöte 

23. Årsmötets avslutning  
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Verksamhetsberättelse 

för år 2022 
 

 

 

EQ kvinna är en förening för kvinnor i Sverige som tillsammans vill förstå och förverkliga vad 

som menas med att vara kristen och kvinna i vår värld. 

Vi vill arbeta för jämställdhet, rättvisa, demokrati och för kvinnors ställning i samhället. Hela 

vår verksamhet bygger på demokrati och alla människors lika värde.  

Vår uppgift är att arbeta mot våld och förtryck i alla former; lokalt och globalt. Inte minst 

våld som riktas mot människor på grund av ras, kön, sexuell orientering eller religion. 

Vi strävar framför allt att stödja de mest utsatta, som ofta är kvinnor och barn. 

Vi kan se tillbaka på året som gått och känner stor tacksamhet.  

Det är uppmuntrande att det finns många medarbetare som vill offra av sin egen 

bekvämlighet för att hjälpa och utveckla andra.  

Vi är tacksamma för alla insatser som görs i styrelser, i lokalföreningar, av enskilda och 

genom våra arbetsgrupper som verkar för att bedriva arbete i Thailand, Litauen, Kongo och 

mamma-barnläger i Sverige. Män är också välkomna som medlemmar. 

 
Årsmötet för EQ kvinna hölls i Åmål 2022 03 12 med möjlighet att delta digitalt.  
 
Följande styrelse valdes: 
Walla Carlsson, Karlskrona, ordförande 
 
Ordinarie ledamöter: 
Annika Ahlefelt, Stockholm 
Maria Dahlborg Bergkvist, Tranås 
Gun-Britt Edvardsson, Säffle 
Jesica Szlachota Eriksson 
Ulrika Ernvik, Mariestad 
Laisa Engblom, Väderstad 
Lillemor Hårdstedt, Åmål 
Najat Murad, Katrineholm 
Suppleanter: 
Elisabeth Englund, Gränna 

Organisationsnummer  

802 462 - 1255 
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Under året har Ulrika Ernvik, Jesica Szlachota Eriksson samt Najat Murad avgått. 
 
 
Revisorer: 
Johan Andersson, Andermatt Revison AB, auktoriserad 
Kersti Vikström, Mora, förtroendevald 
Suppleanter: 
Carola Nilsson Prosper Revision AB Tyresö, auktoriserad 
Hjördis Andersson, Bohus, förtroendevald 
 
Valberedning: 
Ulrika Danielsson, Säffle 
 
Förutom årsmötet i Åmål har EQ kvinnas styrelse under verksamhetsåret 2022 genomfört 8 
protokollförda styrelsemöten, varav ett hölls i samband med en styrelsehelg på Ekumeniska 
Centret i Alvik, Bromma 7-8 maj och ett i samband med EQ kvinnas kvinnokonferens i 
Birgittasystrarnas Gästhem i Djursholm, övriga hölls digitalt. Vid årsmötet hölls också 
konstituerande möte. 
AU (arbetsutskottet), bestående av Walla Carlsson, ordförande, Maria Dahlborg Bergkvist, 
vice ordförande samt Gun-Britt Edvardsson, sekreterare har haft 15 digitala sammanträden 
samt 1 fysiskt inför årsmötet. Det hölls hos Gun-Britt Edvardsson i Säffle. 
 
Kansliet på Ekumeniska Centret i Alvik. EQ kvinna disponerar ett låsbart skåp samt en 

flexibel arbetsplats i kontorslandskapet samt sammanträdesrum.  

Medlemmar: Medlemsantalet har minskat katastrofalt. EQ kvinna uppskattar att det finns 

326 medlemmar varav 255 personer har betalat medlemsavgiften under året; 100 

kr/medlem. Många fler har deltagit i EQ kvinnas arbete på olika sätt. Minskningen beror till 

stor del på att fysiska samlingar inte kunnat hållas pga pandemin vars efterdyningar 

fortfarande märks av.  

Lokalföreningarna är 11 till antalet spridda över landet. Det finns också andra grupper som 

stöder arbetet; kvinnoföreningar i kyrkor och seniorföreningar. 

Medlemstidningen har utkommit fyra gånger under 2022. Upplagan har varit ca 550 

exemplar, adresserade till medlemmar och andra intresserade. Tidningen har varit en viktig 

kanal för information om verksamheten, med nyheter, porträtt och reportage. 
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Rapporter från arbetsgrupper för: Mamma-barn/läger, Media, Litauen, Thailand, Kongo.  
 
Mamma-barn lägergruppen: 
Under året har två mammabarn läger hållits. Veckan före midsommar deltog fyra mammor 
tillsammans med sina barn i lägret på Liljeholmens Folkhögskola i Rimforsa. Veckan efter 
midsommar var det läger på Semesterhemmet Framnäs utanför Gränna. Där deltog fem 
mammor tillsammans med sina barn. Under förmiddagarna kunde mammorna delta i de 
viktiga mammasamtalen, medan barnen togs om hand av fritidspersonal. Laisa Engblom var 
lägerchef på båda lägren och även samtalsledare på lägret i Rimforsa. Gun-Britt Edvardsson 
ledde mammasamtalen på Framnäs. Stina Holm, som är proffs på pyssel, fångade barnens 
och även de vuxnas intresse. Pysslet blev en stor del av fritidsaktiviteterna under veckan på 
Framnäs. Många konstverk tillverkades. Varje kväll hölls lägerbål, med eller utan eld. Senare 
på kvällen frivillig andakt. Avslutningsdagen hölls gudstjänst med medverkan av 
lägerdeltagarna. 
Att det blev så få deltagare på lägren beror troligen på efterdyningar av covid -19. 
För att kunna genomföra lägren har EQ kvinna sökt och erhållit medel från Equmeniakyrkan 
och Föreningen Stenungsöns Ungdomsgårds Fond (FSUF). Semesterhemmet Framnäs 
sponsrade varje mamma. Bidrag erhölls också från studieförbundet Bilda. Detta är EQ kvinna 
mycket tacksamma för. 

Laisa Engblom 
 

Mediagruppen: 
Gruppen har under året bestått av Annika Ahlefelt och Laisa Engblom. 
Under året har vi producerat fyra tidningar på 16 sidor vardera. Vi har också underhållit 
hemsidan, samt initierat en renovering och nystart av densamma. Även Facebooksidan faller 
under vårt ansvar, men sköts huvudsakligen av andra styrelsemedlemmar. 
Förutom ett sommarmöte har Mediagruppen sammanträtt via telefon och mail, för 
planering och arbete med framför allt tidningen.  
Mediagruppen har under året haft stor hjälp av den övriga styrelsen. Men vi behöver bli fler, 
både i en redaktionskommitté och i det praktiska arbetet. Tidningsproduktion och digital 
kommunikation är personalintensivt, samtidigt som det utgör spjutspetsen för vårt 
informationsarbete.   

Mediagruppen 

 
Litauengruppen: 
Litauengruppen inom EQ kvinna har bestått av Maria Dahlborg Bergkvist och Walla Carlsson. 
 
Under 2022 har verksamheten fortsatt på Pagalbos Centras i Birzai regionen och Panevezys. 
Verksamheten består av: Efter skolans slut verksamhet, kvinnogrupper, familjeprogram, 
secondhand shop, tvätt och duschprogram, lägerverksamhet för barn och unga samt 
familjeläger. 
 
Under sommarläger för barn och unga och även under familjeläger har personer från Sverige 
deltagit. Deltagandet har bestått i matlagning, bibelstudier och hobby. 
 
Uppföljningsläger har hållits för Girls Hope i Litauen – i denna verksamhet har vi kunnat se 
och förstå att dessa unga kvinnor har fått med sig många verktyg som har hjälpt dem att 
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utvecklas och blivit starkare. Dessa unga kvinnor medverkade vid gudstjänsten med sång på 
avslutningssöndagen. 
 
På kvinnofängelset i Panevezys har vi deltagit med samtal och bön i en behandlingsgrupp 
som vill leva utan kriminalitet, alkohol och droger när de blir frigivna. Vi vill ge dem verktyg 
som de kan använda efter frigivningen för att leva ett värdigt liv och bli goda 
samhällsmedborgare. Besök har även gjorts på avdelningen med mammor och barn. 
 
Även år 2022 har flera långtradare med hjälp och förnödenheter sänts över vattnet till 
Litauen. Några av långtradarna har speciellt riktat sig till flyktingar från Ukraina. Från hela 
Sverige har gåvor sänts i form av torrvaror, stickade plagg, pengar mm. Företag har sponsrat 
med bröd, ost och bla blöjor. 
 
Under december lämnade en långtradare Sverige med julklappar, matlådor, chokladtomtar 
till hela Litauen. Julklapparna lämnades till Klaipeda, Taurage, Kybartai, Alytus, Kaunas, 
Panevezys och Birzai. Medhjälpare i dessa områden delade ut till: ålderdomshem, 
förskoleverksamhet, skolor och institutioner för barn och unga med särskilda behov, barn 
och unga i riskzon, fängelser, familjer i utsatta situationer, ukrainska flyktingfamiljer, 
mentalsjukhus m.m. 
Totalt skickades 8 723 julklappar, 61 matlådor, 250 chokladjultomtar, 92 kaffepaket och  
1 000 sillburkar som en gåva till matlådorna och till utdelning. Tyvärr kunde ingen från 
Sverige vara med över då det var snöstorm i Litauen. 
 
Utbildningsdagar för unga mammor fick ställas in med kort varsel då antalet mammor blev 
för litet pga olika omständigheter för flera mammor.  
 
Lägret för tonårspojkar i riskzon fick skjutas på framtiden då ingen ledare från Litauen kunde 
åka med. Det var Litauens lagar som satte stopp.  
 
Trepartssamarbetet mellan Litauen, Belarus och Sverige har på grund av rådande 
krigssituation inte kunnat påbörjas. Projektet får ligga på is så länge. 
 
Studieresor till Litauen har heller inte kunnat genomföras. Omvärldsläget och Covid-19 har 
gjort att det inte har ansetts lämpligt att genomföra någon resa under 2022. 
 
Ett varmt och innerligt tack till alla som har bidragit för att möjliggöra alla gåvorna till dem 
som har behov i vårt grannland. Tack alla EQ kvinnogrupper, stickcaféer, enskilda och andra 
grupper för ert idoga arbete. 
 
Tack för förböner! 
Guds rika välsignelser omsluter oss alla! 
 

Maria Dahlborg Bergkvist och Walla Carlsson 

Thailandsgruppen:  
Under året 2022 har Thailandsgruppen haft 8 möten varav en var en fysisk träff i 
Klubbensborg, Mälarhöjden. Det var både trevligt och viktigt att kunna umgås och ta tid för 
samtal och reflektioner om arbetet i Thailand. Vi kunde också starta arbetet om ett 
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styrdokument där vi har delat arbetsområden mellan ledamöterna i Thailandsgruppen. Vi 
har också fått en ny ledamot (Eva Quist Engström) och det betydde mycket för alla att vi fick 
ett tillfälle att bekanta oss med varandra. 
 
Under året 2022 hade vi 146 faddrar dvs. 122 personer och 24 grupper. Vi har totalt 120 
elever i tre elevhemmen. 
 
Suriya, pwokarenernas samordnare för elevhemmen i Mae Sariang och Sob Moei har fortsatt 
att skicka oss rapporter under årets gång. Vi har fått rapporter hur den moderna världens 
teknik med mobiler och datorer nått elevhemmen. Det är säkert viktig del av utvecklingen i 
vår värld, men det skapar också förvirring och osäkerhet både i elevhemmen och för 
föräldrar ute i byarna. 
Efter pandemin kunde 4 personer från Thailandsgruppen äntligen besöka elevhemmen i 
Norra Thailand. Ewa och Ingvar Skeppstedts hade hjälpt oss att göra en planering för hela 
Thailandsresan. 
Det var ett intensivt program med många möten och resor till Mae Sariang, Sob Moei och 
Sible. 
Det var härligt att se alla glada ansikten och lyssna på sångerna som barnen i alla tre 
elevhem sjöng för oss för full hals. Eleverna präglar tacksamhet över att de får bo i 
elevhemmen och för att kunna gå i skolan. Det kristna budskapet gör också att eleverna 
växer i den kristna tron och många av dem hittar tron under vistelsen i elevhemmen. 
Mötet med elevhemmen och elevhemsföräldrarna väckte också många frågor som vi får ta 
itu med under kommande sammanträden. Vi får be vishet från vår Herre hur vi ska fortsätta 
på bästa sätt. Vad är det som vi ska prioritera t.ex. de yngre barnen eller de äldre. Hur länge 
ska vi fortsätta stödja Mae Sariang elevhemmet osv. 
Trots frågorna fanns där också en bekräftelse av elevhems- och stipendieprogrammens 
betydelse genom alla åren för en hel folkgrupp i Norra Thailand. Inte bara att läskunnigheten 
har ökat men det finns nu också många högutbildade unga vuxna som kan hjälpa sitt eget 
folk att utvecklas vidare i det Thailändska samhället där de är i minoritet. 
 
Stödet fortsätter till karenernas kvinnoarbete genom årliga bidrag från kvinnoföreningar i 
Säffle, Åmål och Luleå. Vi får regelbundna rapporter om arbetet från Thailand. 
Under året 2022 har Thailandsgruppen färdigställt ett Styrdokument för det löpande arbetet 
och en arbetsfördelning inom gruppen.  

Helena Facchini 

 
Kongogruppen: 
I båda Kongo-staterna pågår en kontinuerlig insamling till hälsovården, den går under 
samlingsbegreppet Hälsa för alla.  
Kongogruppens främsta insats är för närvarande arbetet med insamling av babypaket och  
förbandslinne, som våra lokala grupper och enskilda skapar.  
Vi bidrar med information om syftet och nyttan av detta arbete och, mer konkret, om vad 
babypaketen ska innehålla.  
Kongogruppen bidrar också med finansiella medel så att containrar med detta material kan 
skeppas till Kongo via biståndsorganisationen Human Bridge. 
Kongogruppen försöker också hålla kontakt med utsända missionärer och hålla sig à jour med 
kvinnornas situation i samhället och i de lokala församlingarna. 
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Under detta år har också Annika Ahlefelt fått möjlighet, att med stöd av EQ-kvinna, besöka 
Brazzaville och på plats tala med en rad kvinnor och som kämpar för ett bättre liv för sig själva 
och sina medsystrar i ett patriarkaliskt och fattigt samhälle.  
Den stipendiat från Kongo Kinshasa som EQ kvinna, via ett stipendium stöttat i hennes studier till 
laboratorieassistent sedan hösten 2021, har nu gått ut skolan och är färdig laboratorieassistent.    
 

Kongogruppen genom Annika Ahlefelt 

 
Nationellt arbete: 
EQ kvinna var på plats vid kyrkokonferensen i Vårgårda augusti. Där fick flera av EQ kvinnas 
medlemmar möjlighet att möta personer från olika länder och höra om kvinnors situation 
och utsatthet.  
 
7-9 oktober 2022 höll EQ kvinna en kvinnokonferens i Birgittasystrarnas Gästhem i 
Djursholm. Tema för konferensen var En FRAMTID och ett HOPP. Talare var Annika Östberg, 
inspiratör och författare, Elin Weman, anställd i Equmeniakyrkan och ansvarig för Afrika, 
Solveig Högberg, pastor, Gunilla Eliasson, missionär i Ecuador hon var uppkopplad digitalt. En 
gemenskapskväll hölls, då deltagarna delade tankar och reflekterade över temat framtid och 
hopp. På söndagen firades gudstjänst. Laisa Engblom spelade och sjöng samt ledde 
gudstjänsten. Gun-Britt Edvardsson predikade. På eftermiddagen hölls styrelsemöte. Nio (9) 
personer deltog i konferensen. 
 
Styrelsen hade målsättningen att besöka tio (10) olika kvinnogrupper/församlingar under 
året. Tyvärr har endast sex (6) besök kunnat göras. Orsakerna har varit flera. Under början av 
året fanns pandemirestriktioner kvar och även efter att dessa togs bort har viss 
återhållsamhet för samlingar funnits kvar under våren. Hos styrelsemedlemmar har både de 
själva och deras anhörigas situation gjort att de haft svårt att göra besök. Dessutom har ett 
stort engagemang för ukrainska flyktingar tagit tid och kraft.  
 
Under året har EQ kvinna själva skrivit och skrivit på flera upprop och petitioner vad gäller 
kvinnor och flickors rättigheter, bla mot surrogatmödraskap, sexhandel i Sydafrika samt mot 
trafficking bland flyktingar i Sverige. 
EQ kvinna som organisation har under året i sin tur varit medlem i flera organisationer. Det 
gör att EQ kvinna mer aktivt kunnat ta del i samhällsdebatten både i Sverige och i andra 
länder. EQ kvinna har varit medlem i; WFMUCW (World Federation of Methodist and Uniting 
Church Women, EBWU (European Baptist Women´s Union) som i sin tur är en av sju delar av 
BWA Women´s Department, Sveriges Kvinnoorganisationer (fd Sveriges Kvinnolobby) och 
Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd, SEK. EQ kvinna är en av studieförbundet Bildas 
medelmsorganisationer. Under året har EQ kvinna lämnat KSAN (Kvinnoorganisationernas 
samarbetsråd i alkohol- och narkotikafrågor). 
 
I början av 2022 rådde fortfarande pandemirestriktioner, vilket gjorde verksamheten inte 
kom igång på lokalplanet. Efterdyningar av covid -19 har under hela året påverkat 
verksamheten både lokalt och på riksplanet.   
 
I augusti höll WFMUCW (World Federation of Methodist and Uniting Church Women) en 
WEB konferens, vilken sändes över hela världen, eftersom ingen fysisk konferens kunde 
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hållas i Göteborg. Kvinnor från alla världsdelar deltog och från Sverige deltog några 
personer. Deltagarna vittnar om en fantastisk konferens där nya och gamla vänner träffades 
via dataskärmen. Bibelstudier, sång, vittnesbörd och samtalsgrupper stod på programmet.  
Val av ny världsstyrelse och världsdelsstyrelser gjordes digitalt. Under konferensens gjordes 
en insamling till förmån för mammabarn läger i Sverige och Litauen, eftersom Sverige skulle 
ha varit värdland.  
 
EQ kvinna har under året deltagit i digitala och fysiska möten med olika organisationer samt 
Jämställdsmyndigheten.   
 
EQ kvinna har uppmanat och uppmuntrat medlemmar och andra att delta i ”Thursdays in 
Black” för att uppmärksamma utsatta kvinnor. 
 
Slutord: 
”Hoppas på Herren! Var starka, fatta mod och hoppas på Herren!” 
Psaltaren 27:14 
 
Hoppet och hoppet på Herrens ingripande har varit aktuellt under 2022. 
Alla har vi fått vara med om något som vi inte trodde skulle hända oss och andra. 
Många av oss har mött flyktingfamiljer och enskilda som kommit från krigets Ukraina. 
Barn, unga och äldre som har kommit till oss med en kasse med några få ägodelar, men 
märkta av rädslor och trauman som de har varit med om under sin väg till Sverige. 
Vi som EQ kvinna har varit med och mött upp och gett en stund av hopp och omtanke för 
dem som har haft behov av en hand eller famn. 
Men hoppet har också funnits bland dem att snart få återvända till sitt hemland. 
Några har sagt ”jag trodde aldrig att vi skulle vara så länge i ett främmande land.” 
 
När vi ser tillbaka på ett år som har varit så omväxlande och omvälvande för oss alla, vill vi 
ändå framhålla att det finns ett hopp som övergår alla andra hopp. Herrens hopp för oss 
människor, Han som har sagt att Han ger oss en framtid och ett hopp. 
 
Vi i EQ kvinna får inte sakna mod utan vara frimodiga och i styrka och kraft förmedla hoppet 
för människor igår, idag och i morgon. 
 
Vi i EQ kvinna har varit hoppets bärare och försökt att förvalta hoppet på det bästa sättet 
under det gångna året. 
 
Vi vill säga ett varmt och innerligt tack till er alla som visat EQ kvinna förtroende under året 
och för allt ni har gjort för barn, unga och äldre i vårt land och ut över vår värld. 
 
Alla ni som tillhör och vill tillhöra EQ kvinna var vid gott mod och var välsignade! 
 
Hoppet finns alltid med! 

Walla Carlsson 
 

För EQ kvinnas styrelse sammanställt av 
Gun-Britt Edvardsson, sekreterare 


