
 
  

Verksamhetsberättelse 
Verksamhetsåret 2020 



 

  sida 1 
 
 

 
 
Adress:             Telefon:               E-post:            Hemsida:               Org.nummer: 
Kvinnocirkeln Sverige       073 056 35 15          info@kcs.nu        www.kcs.nu           9846500-5687 
c/o Posithiva Gruppen 
Östermalmsgatan 5 
114 24 Stockholm          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  sida 2 
 
 

 
 
Adress:             Telefon:               E-post:            Hemsida:               Org.nummer: 
Kvinnocirkeln Sverige       073 056 35 15          info@kcs.nu        www.kcs.nu           9846500-5687 
c/o Posithiva Gruppen 
Östermalmsgatan 5 
114 24 Stockholm          

Innehållsförteckning 
 

Ordförande har ordet .......................................................................................................................... 3 

Kvinnocirkelns syfte och målsättning ................................................................................................ 4 

Föreningen ........................................................................................................................................... 4 

Ekonomi ................................................................................................................................................ 5 

Verksamhet 2020 ................................................................................................................................. 6 

Synlighet ............................................................................................................................................... 8 

Samverkan ......................................................................................................................................... 10 

Förenklat årsbokslut .......................................................................................................................... 11 

Resultaträkning .................................................................................................................................. 12 

Balansrapport .................................................................................................................................... 13 

Tilläggsupplysningar ......................................................................................................................... 14 

Signaturer ........................................................................................................................................... 15 

 
 
 

Omslagsfoto: Aaron Blanco Tejedor/Unsplash 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  sida 3 
 
 

 
 
Adress:             Telefon:               E-post:            Hemsida:               Org.nummer: 
Kvinnocirkeln Sverige       073 056 35 15          info@kcs.nu        www.kcs.nu           9846500-5687 
c/o Posithiva Gruppen 
Östermalmsgatan 5 
114 24 Stockholm          

Ordförande har ordet  
 
Kvinnocirkeln Sverige (KCS) är den enda nationella 

kamratförening som riktar sig uteslutande till hivpositiva 

kvinnor. Vi har sedan 1995 erbjudit stöd, gemenskap 

och information till kvinnor som lever med hiv genom 

medlemsträffar, samtal och andra aktiviteter. Alla i 

Kvinnocirkelns styrelse lever själva med hiv vilket 

innebär att KCS styrs av kvinnor som lever med hiv för 

kvinnor som lever med hiv.  

 

År 2020 blev – för KCS som för många andra – inte som vi hade önskat oss. I början förstod vi 

nog inte hur allvarligt läget skulle bli, och vi höll fast vid hoppet om att anordna stora 

medlemsträffar som tidigare år. Under våren insåg vi att det inte var realistiskt, och vi försökte 

anpassa oss till den nya tillvaron genom att anordna mindre, lokala träffar för våra 

medlemmar. Styrelsen har också behövt anpassa sig, exempelvis genom att anordna möten 

digitalt. Det har tidvis varit svårt, men vi känner att vi gjort det vi kan utifrån förutsättningarna. 

 

Här i verksamhetsberättelsen kan du läsa mer om aktiviteter och verksamhet som KCS 

genomfört under 2020. Vi har – trots allt – lyckats vara synliga i det offentliga samtalet kring 

hiv, exempelvis genom deltagande i kampanjer, konferenser, intervjuer och panelsamtal. 

 

Kontakta oss gärna på info@kcs.nu om du har frågor om verksamhetsberättelsen. Du kan 

även läsa mer om KCS på www.kcs.nu. 

 

Trots att 2020 blev ett annorlunda år ser vi i styrelsen fram emot ett nytt verksamhetsår, och vi 

hoppas att få träffa er alla igen under 2021. 

 
 
 
 
 
Agneta Edlund, ordförande i KCS 
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Kvinnocirkelns syfte och målsättning 
 
Föreningens ändamål är att samla hivpositiva kvinnor till kontakt och kamratligt 

umgänge, ömsesidigt stöd och psykosocial verksamhet, samt att verka för att 

föreningen och dess medlemmars intressen tas tillvara i samhället. Konkret strävar 

föreningen efter att: 

 

• Samla hivpositiva kvinnor och erbjuda kamratstöd. 

• Nå ut till flera med information om föreningens verksamhet. 

• Möjliggöra tillfällen för erfarenhetsutbyte för kvinnor som lever med hiv i hela 

Sverige. 

• Öka förståelsen för hivpositiva kvinnors livssituation och bidra till att minska 

stigmatiseringen. 

• Verka för att våra medlemmars intressen tillgodoses i samhället. 

• Underlätta för nydiagnostiserade att våga komma till våra träffar, genom att 

exempelvis finnas till via telefonkontakt eller personligt möte innan träff. 

• Ständigt utveckla och tillgängliggöra verksamheten, samt sprida information 

om föreningen utåt. 

• Genom samverkan med andra hivorganisationer ta tillvara kunskap, 

erfarenhet och intressen som gagnar vår målgrupp. 

 

 

Föreningen 

Medlemskap 
Alla kvinnor som lever med hiv i Sverige har rätt att erhålla medlemskap i KCS. 

Anmälan för att bli medlem kan göras via KCS hemsida och medlemskapet är 

kostnadsfritt. Medlemmar i KCS får utskick via post eller e-post med information 

och/eller inbjudningar till Kvinnocirkelns träffar samt aktiviteter som KCS gör i 
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samverkan med andra organisationer. Alla medlemmar i KCS har rösträtt på 

årsmötet. 

 

Medlemsregister 

Alla medlemmar i KCS registreras sedan 2019 i det digitala föreningssystemet 

MyClub. Systematiseringen av medlemsregistret ger en ökad grad av säkerhet och 

sekretess för alla medlemmar i enlighet med EU-direktivet GDPR. 2020 har föreningen 

172 medlemmar registrerade i medlemsregistret.  

 

Årsmöte och styrelse 2020 

Den 29 februari 2020 anordnades Kvinnocirkelns årsmöte. Styrelsen 

2020 konstituerade sig enligt följande: 

Ordförande: Agneta E 

Vice ordförande och sekreterare: Inger F 

Kassör: Merja M 

Ordinarie ledamöter: Marcela SJ och Monica P 

Ersättare: Jemila N och Bente W 

Styrelsen hade sex styrelsemöten under 2020. Det utgick inget styrelsearvode under 

året, men ledamöter som arbetar har mottagit kompensation för förlorad 

arbetsinkomst (990 kr per aktivitetstillfälle).  

 

Ekonomi 
Kvinnocirkeln beviljades 370 000 kronor genom Folkhälsomyndighetens 

verksamhetsbidrag enligt förordning (2006:93) om statsbidrag till riksorganisationers 

verksamhet ”inriktad mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar” för år 

2020. För närmare redovisning av föreningens ekonomi, se sidan 11-14. 
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Verksamhet 2020 
 

Styrelse- och medlemsaktiviteter 

� Ett årsmöte anordnades. 

� Sex styrelsemöten varav ett konstituerande styrelsemöte hölls. 

� En Må-bra-dag för kvinnor anordnades i samarbete med Noaks Ark 

Stockholm, Angaza Sverige och Posithiva Gruppens Kunskapsnätverk för 

kvinnor som lever med hiv.  

� Lokala medlemsträffar anordnades i Stockholm, Umeå och Örebro mellan 

augusti och november. 

� Konferensen Kvinnor och hiv 2020 anordnades i samarbete med Posithiva 

Gruppens Kunskapsnätverk för kvinnor som lever med hiv.  

 

 
Bild från ”Må bra-dagen” 2020. Foto: KN/PG 
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Bild från öppningssamtalet under konferensen Kvinnor och hiv 2020. Foto: KN/PG 

 

Medverkan/deltagande i möten och konferenser 

� Representanter från styrelsen deltog på Folkhälsomyndighetens 

Organisationsforum/kontaktpersonsdagar och en representant deltog på ett 

dialogmöte.  

� Representanter från styrelsen var synliga på den digitala heldagskonferensen 

Kvinnor och hiv 2020, där KCS konkreta verksamhet bland annat lyftes i 

öppningssamtalet samt i ett panelsamtal om livskvalitet. 

� Styrelsen bevakade den virtuella världsaidskonferensen ”AIDS2020: Virtual”. En 

skrivelse kring nya rön om kvinnor och hiv publicerades på hemsidan.  

� Vice ordförande pratade om kvinnor, hiv och ekonomiskt/strukturellt våld på 

en konferens om våld mot kvinnor i Lindesberg Arena.  

� Vice ordförande deltog på ett möte med Gilead.  
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Stödsamtal 

• Representanter från styrelsen har haft ungefär 70 stödsamtal med kvinnor som 

lever med hiv under året. 

 

Synlighet 
Genom ökat synlighet och öppenhet strävar KCS efter att fler kvinnor ska hitta till 

föreningen, att stigmat kring att vara kvinna och leva med hiv ska minska, samt att 

fler kvinnor ska våga vara öppna med sin hiv i den grad de önskar det. 

 

� KCS har varit synliga i media tex. genom en debattartikel i samarbete med 

andra hivorganisationer i Dagens Medicin.  

� Ett antal medlemmar i KCS styrelse medverkade i den 8 mars-kampanj som 

Posithiva Guppens Kunskapsnätverk för kvinnor som lever med hiv anordnade 

i samarbete med fotograf Elisabeth Ohlsson Wallin.  

� En representant från KCS styrelse delade sin berättelse i ”Posithivt Porträtt” i 

årets första utgåva av Posithiva Gruppens tidning Posithiva Nyheter,  

� Ordförande i KCS medverkade i kampanjen "Provsvaren ger inte alla svaren" 

som utvecklats av Posithiva Gruppen i samarbete med GSK. 

� Nytt KCS-material såsom broschyr och roll-up har utvecklats med hjälp av 

Posithiva Gruppens Europeiska Solidaritetskåren-volontär.  

� Hemsidan har uppdaterats löpande med nyheter och information, samt en 

engelsk undersida har lagts till.  

� Vice ordförande i KCS mottog Riksförbundet Noaks Arks hederspris 

"Guldarken" för sitt mångåriga engagemang kring hivfrågor.  
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Ordförande i KCS på roll-up från kampanjen ”Provsvaren ger inte alla svaren”. Foto: PG/GSK 

 

 
Medlemmar och styrelserepresentanter från KCS avbildade i PG/Kunskapsnätverkes 8 mars-

kampanj 2020. Foto: KN/PG 
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Samverkan 
Nationell samverkan 

Kvinnocirkeln har under året samarbetet med Posithiva Gruppen (PG) och dess 

verksamhet Kunskapsnätverk för kvinnor som lever med hiv, dels gällande 

administration men även gällande insatser såsom Må bra-dagen för kvinnor samt 

heldagskonferensen Kvinnor och hiv 2020. I övrigt har KCS samarbetat med Noaks 

Ark Stockholm, Angaza Sverige och Riksförbundet Noaks Ark. 

 

Internationell samverkan 

Internationell samverkan har varit svårare än tidigare år på grund av 

coronapandemin, men inspiration och input från internationella aktörer har 

inhämtats genom bevakande och deltagande i konferenser såsom 

världsaidskonferensen ”AIDS2020: Virtual” samt ”Kvinnor och hiv 2020”.   
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Förenklat årsbokslut 
 
 
Styrelsen för KvinnoCirkeln Sverige avger härmed årsbokslut för 
räkenskapsåret 20200101 – 20201231. 
        
 
 
Resultat och ställning       
        
  2020 2019 2018 2017 2016  
Erhållna bidrag(tkr) 370 380 400 500 357  
Balansomslutning(tkr) 0 0 6 127 79  
Soliditet     36 51  
Resultat efter finansiella 
poster(tkr) 10 10 -66 6 -29  

        
        
 
Beträffande föreningens verksamhet i övrigt hänvisas till nedanstående resultat- och  
balansräkningar samt verksamhetsberättelse. 
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Resultaträkning 
 
 
   Tilläggs- 2020101- 20190101- 

   upplysning 20201231 20191231 
Verksamhetsintäkter     
      
Statliga verksamhetsbidrag     370 000         370 000  
Övriga intäkter             10 000  

      370 000         380 000  

      
Ändamålskostnader     
      
Föreningsverksamhet  2 - 99 562  - 141 845  
Årsmöte   3 - 30 383  - 27 560  
Resekostnader  4 - 69 620  - 82 180  
Kvinnokonferens  5 - 81 920   
Uppvaktningar    - 2 225  

    - 281 485  - 253 810  
Administrations- och förvaltningskostnader    
      
Lokalkostnader    - 26 465  
Reklam, annonser    - 6 751  
Kontorskostnader, annonser    - 4 194  
Telefon, porto, internet   - 3 458  - 5 686  
Förvaltningskostnader   - 74 958  - 72 726  
Övriga externa kostnader   - 378  - 523  

    - 78 794  - 116 345  

      
Verksamhetsresultat         9 721             9 845  
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Balansrapport 
 
  Tilläggs-   
   upplysning   
      
TILLGÅNGAR  1 20201231 20191231 

      
Anläggningstillgångar     
Maskiner, verktyg och installationer                                       

      
Summa anläggningstillgångar                                        

      
Omsättningstillgångar     
Kortfristiga fordringar     
Övriga fordringar   1040            1 040  
Förutbetalda kostnader, upplupna intäkter              

      
Kassa och bank   4893            9 539  

      
SUMMA TILLGÅNGAR   5933          10 579  

      
      
EGET KAPITAL OCH SKULDER     
      
Eget kapital     
Balanserat resultat   -  16 523  -  26 368  
Årets resultat         9 721             9 845  

    -  6 802  -  16 523  

      
Kortfristiga skulder     
Leverantörsskulder                   11 102  
Upplupna kostnader, förutbetalda intäkter      12 735           16 000  

        12 735           27 102  

      
Summa SKULDER OCH EGET KAPITAL        5 933           10 579  
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Tilläggsupplysningar 
  
    
1 Värderingsupplysningar      

 

De värderingsupplysningar som tillämpas överensstämmer med 
bokföringslagen och god redovisningssed. Fordringar har tagits upp till det 
belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har 
upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av 
inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.  

2 Föreningsverksamhet      

 
I posten igår kostnader för medlemsaktiviteter och styrelsearbete, exklusive 
resekostnader för det.  

3 Årsmöteskostnader      
 I posten årsmöte ingår även resekostnader för medlemmarna till mötet.  
4 Resekostnader      

 
Avser resekostnader tillhörande föreningsaktiviteter samt styrelsens 
resor.  

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 




