
Stockholms Allmänna kvinnoklubb 
Verksamhetsberättelse 1 januari – 31 december 2020 

Förtroendevalda 2020 

Styrelsen 

Ordförande: Carina Fredén 

Kassör: Anki Johansson  
Ledamöter: Inger Edvardsson  

Margareta Stavling 
Monika Öhrn  

Lena Sernevåg  

Ersättare: Birgit Skjönberg 
Mia Andersson Wikholm 
Britt Stenervall 

Två ombud och sex ersättare till Partidistriktets representantskap 

Ombud: Carina Fredén 
Anki Johansson 

Ersättare: Monica Öhrn 
Lena Sernevåg 
Mia Andersson Wikholm 
Gunilla Källenius 
Birgith Lundberg 
Birgit Skjönberg 

Fyra ombud och två ersättare till kvinnodistriktets årskongress 

Ombud: Carina Fredén 
Monica Öhrn 
Lena Sernevåg 
Mia Andersson Wikholm 

Ersättare: Birgith Lundberg 
Birgit Skjönberg 

Styrelsen 

Den nya styrelsen fördelade uppgifterna emellan sig på följande sätt: 

Ordförande och kassör är Carina Fredén och Anki Johansson. Vid konstituering beslöts att 
firmatecknare är Carina Fredén och Anki Johansson. Monika Öhrn utsågs till sekreterare. Mia 
Andersson Wikholm utsågs till ansvarig för klubbens facebooksida, både den öppna sidan och den 
slutna gruppen. 

Styrelsen har under 2020 haft 10 protokollförda möten. Dessa ägde rum den 15 januari, den 10 
februari, den 30 mars, den 15 april, den 7 maj, den 3 juni, den 2 september, den 14 oktober, den 4 
november och den 3 december. 



2 

Medlemmar 

Vi är glada över att Allmänna år efter år består som en stor kvinnoklubb, även om vårt medlemsantal i 
år dessvärre minskat. Det blir en central uppgift för den nya styrelsen att leda klubben åter till den fina 
medlemsutveckling vi haft de senaste tio åren. I år har hela partiet, inklusive S-kvinnors förbund, märkt 
av en kraftig nedgång av antalet medlemmar. Minskningen i vår klubb är betydligt mindre, även om 
det må vara en tröst för ett tigerhjärta. 

1989  145 1996  148 2003  144 2010  110 2017  156 

1990  136 1997  147 2004  134 2011  106 2018  162 

1991  132 1998  138 2005  122 2012  102  2019  158 

1992  157 1999  138 2006  117 2013  112 2020   153 

1993  164 2000  135 2007  127 2014  117 

1994  172 2001  134 2008  122 2015  119 

1995  163 2002  150 2009  118 2016  138 

Motioner 

Klubben har under 2020 skickat in en motion till partikongressen om äldreomsorgen. Motionen kräver 
att äldres rätt till goda levnadsförhållanden fastslås i särskild lag, att fast anställda legitimerade 
undersköterskor ska utgöra stommen i all bemanning inom hemtjänst och särskilda boenden, att all 
personal vidareutbildas 10 dagar per år, att hälso- och sjukvården inom äldreomsorgen förstärks, att 
all personal på alla nivåer inom äldreomsorgen ges ett kraftfullt lönelyft och att vinstdrivna företag inte 
ska vara verksamma inom äldrevården. Ett centralt krav i motionen är att äldreomsorgen ska 
garanteras ett resurslyft om 30 procent, genomfört under fem till sju år, mätt i fasta priser med 
utgångspunkt i år 2020. Det måste vara slut på att äldreomsorgen hyvlas på 1-2-3 procent årligen för 
att kommunala budgetar ska gå ihop.  

I november 2020 antog partidistriktets representantskap ett program med rubriken ”Reformagenda 
för äldreomsorgen”. Klubben drev framgångsrikt en rad ändringsförslag, men fick se sig slagen av en 
tydlig, men inte stor, majoritet på kravet om att S i Stockholm ska utlova en real resursförstärkning på 
30 procent till 2025. Debatten har sedan dess visat att stödet för en verklig resursförstärkning inom 
partiet ökat. Det kanske finns en chans för vår motion till partikongressen i november 2021. 

Klubben har därutöver lämnat in en motion till partidistriktet om att borgar- och regionrådens löner 
bör sänkas. Den minnesgoda erinrar sig att klubben gjorde det även för två år sedan. Vi fick bifall 
genom att distriktet beslutade att klyftan mellan vanliga löntagare och politiska företrädare ska minska 
väsentligt. Detta har medfört att arvodena i regionen har frysts, medan s-gruppen i Stadshuset i sin 
verksamhetsberättelse för 2019 meddelat att någon åtgärd inte vidtagits med anledning av motionen. 
Som skäl anges att man anser att beslut om arvoden gäller hela mandatperioden och att vägledande 
för hur gruppen ska ställa sig är att det ska råda enighet mellan (de stora) partierna. I klartext innebär 
detta att s-gruppen i Stadshuset inte anser att beslut i partidistriktets högsta beslutande organ gäller 
för dem. Detta är skälet till att klubben än en gång motionerat i frågan. Denna gång har vi varit 
tydligare och föreslagit att borgar- och regionrådens löner bör ligga i nivå med riksdagsarvodena (idag 
69 900 kr) och att verkställande råd (de som bär det politiska ansvaret för fattade beslut) i likhet med 
utskottsordföranden i riksdagen får ett tillägg med 20 procent. Vår motion har rubriken ”Är det bra att 
våra politiska ledare har 125.000 kr i mån?” 

Rapport från kommunfullmäktige 

Klubben har sedan valet 2018 två medlemmar som är ledamöter i kommunfullmäktige i Stockholms 

stad, Margareta Stavling och Inger Edvardsson.
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Sedan valet 2018 styr de borgerliga i Stockholm, med stöd av Miljöpartiet. Det innebar en 
skattesänkning med 16 öre (50 kr per månad för en medelinkomsttagare), vilket bestått under detta 
år. Det betyder ett årligt inkomstbortfall för staden med 460 miljoner kr, som hade kunnat användas 
för välfärden.  

Verksamhetsårets politiska arbete har präglats av den pandemi av coronaviruset covid-19. Det har för 
fullmäktiges del betytt att antalet tjänstgörande ledamöter minskat från de vanliga 101 till först 62 och 
senare till 53 ledamöter. Däremot har de flesta nämnder och styrelser genomfört sina möten med 
ledamöter närvarande såväl på plats som på distans. Det har trasslat litet i början men efterhand 
fungerat på ett utmärkt sätt. Vi har fått nyttiga erfarenheter för framtiden. 

På kulturområdet, som redan 2019 drabbades av kraftiga besparingar här ytterligare neddragningar 
skett, vilket inneburit kortare öppettider för biblioteken och färre platser på kulturskolans långa 
kurser. Kulturen är en ovärderlig del av välfärden och det demokratiska samhället, det är en ska matt 
den nedrustas på detta sätt i en stad som har bäst råd i hela landet. 

Bostadsbyggandet minskar genom färre markanvisningar. Färre markanvisningar går också till de 
kommunala bostadsbolagen, trots intensiva protester från oss socialdemokrater. Dessutom har 
ombildningen av stadens hyresrätter till bostadsrätter fortsatt under 2020. Nedmonteringen av 
stadens bostadsbestånd fortgår alltså, vilket drabbar framför allt personer med låga inkomster och 
riskerar att öka köerna på stadens bostadsförmedling. Dessutom har endast 39% av 
markanvisningarna under budgetåret gått till hyreslägenheter mot drygt 50% under den röd-grön-rosa 
majoriteten.   

På trafikområdet har elsparkcyklarna varit den oftast återkommande frågan; hur/var/när de står och 
omhändertas (många slängs i vattnet!) och att företagen inte betalar hyra för uppställningen.  
Av Sveriges 290 kommuner har två (2!) ansvar för kyrkogårdarna: Trosa och Stockholm. 
Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för begravningsverksamheten (bl.a. gravar, minneslundar, kapell, 
skötsel) och förvaltar världsarvet Skogskyrkogården. Nämnden beslutar hur förvaltningen ska arbeta 
med frågorna. Vid nästan varje nämndmöte förekommer fall där anhöriga är oense om var och hur 
den avlidne ska begravas. 2020 fyllde Skogskyrkogården 100 år. En fin minnesutställning gjordes vid 
entrén. Den kommer att sättas upp till våren 2021 igen.  

Betalar du begravningsavgift och undrar över vad det innebär – gå in på https://funera.se/vad-ingar-i-
begravningsavgiften/ . 

Medlemsmöten 

Året 2020 startade i hoppets tecken då vårt s-oppositionsråd Emilia Bjuggren berättade om hur 
Stockholm arbetar med genomförandet av Agenda 2030 och de långsiktiga målsättningar som tagits 
fram i FN, gällande miljö och klimat. 169 länder har anslutit sig till som handlar om bl a 
fattigdomsbekämpning, utbildning, god hälsa och en ren hållbar miljö. 

På årsmötet i februari 2020 talade Jesper Bengtsson utifrån begreppen Yttrandefrihet, tryckfrihet och 
åsiktsfrihet och om hur viktiga dessa friheter är för demokratin. 

Han påtalade också svårigheterna för journalister att utöva sitt yrke i en värld där högerpopulismen 
växer, terrorhoten ökar och där stora makthavare förkväver (Kina) det fria ordet. 

Våra planerade möten för mars och april fick ställas in på grund av coronaepidemin. Vi blev som 
många andra tagna på sängen – hur skulle vi driva verksamhet i klubben utan att träffas? Dock duger 
det inte att sitta på händerna och vara bekymrad, utmaningar är till för att mötas. Efter någon månads 
huvudbry – och digitala styrelsemöten - bestämde vi oss för att satsa på digitala medlemsmöten. Det 
blev lite stök och knök med att lära sig och inte så många medlemmar kom på det första mötet, men 
sen har det flutit bra.  

Vårt allra första gigitala möte ägde rum den 19 maj. Vi ägnade det åt att bara prata med varandra och 
om hur coronan förändrat våra liv.

https://funera.se/vad-ingar-i-begravningsavgiften/
https://funera.se/vad-ingar-i-begravningsavgiften/
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 Vid vårt andra digitala möte 25 maj inledde Åsa Plesner från tankesmedjan Balans. 
Hennes tankesmedja hade fått i uppdrag från Arena Idé att gå igenom vad man kunde få fram om 
äldreomsorgens ekonomi. Till hjälp hade hon Arbetsmiljöverkets rapport, som utmynnade i 
anmärkningar av allvarligt eller mycket allvarligt slag i nära nittio procent av de mer än tusen särskilda 
boenden som verket inspekterat. 

Det hon kom fram till var att äldreomsorgen hade fått ett större uppdrag än vad den har 
förutsättningar att prestera. Det krävs mycket större resurser, för att täcka de reella kostnaderna. Hon 
såg också stora brister i styrningen av äldreomsorgen samt att arbetsmiljöverket hade i genomsnitt 4-5 
påpekade brister per arbetsplats. Åsa inspirerade oss till en motion till partikongressen. 

23 september besöker Anne-Marie Lindgren klubben. Temat var Corona och politiken. Hon påvisade 
coronans många effekter på samhället, från arbetslöshet, gängkriminalitet till shoppingmönster. Hon 
påtalade också att välfärden fått sig en rejäl törn och att det påvisat hur viktig välfärden är. Anne-Marie 
önskade att vi som socialdemokrater vågar gå mer offensivt fram med förslag och lösningar. Något vi 
alla får ansvara för i kommande valrörelse. 

Annika Strandhäll, riksdagsledamot och ansvarig för jämställdhetsfrågorna inom partiet, hälsades 
välkommen till klubben den 5 oktober. Annika är också nyvald ordförande för S-kvinnodistriktet i 
Stockholm. Annika varnade för den högerpopulism som sprider sig i världen, Ungern och Polen fick stå 
som exempel på rent kvinnofientlig politik. Ungern inför en familjepolitik som var aktuell på 50 talet. 
Polen vill införa abortförbud och Putin har avkriminaliserat våld i hemmet. 

Här hemma har vi Ebba Buschs Nya Feminism som är alarmerande om hon kommer till makten Annika 
talade också om hur våld i nära relationer ökade under coronapandemin. 

Strax efter valet den 3 november i USA, men innan det räknats färdigt, fick vi lyssna på tidigare USA-
korrespondenten Inger Arenander. Ingen visste ännu om Trump skulle få sitta kvar eller om Biden 
skulle vinna. Inger berättade om det amerikanska systemet med olika röstningsregler i 50 delstater. 

Valdeltagandet har denna gång varit ovanligt högt, bland annat därför att poströstningen varit stor på 
grund av coronapandemin. Det väntades gynna Biden. 

Inger berättade också om polariseringen och den turbulens som följt i Trumps spår sen han tillträdde 
som president. I Bidens vallöften står att återuppta samarbetet om klimatet och att höja skatterna för 
de högsta inkomsterna och för bolag. Han kommer också att driva utökad allmän sjukförsäkring samt 
inskränkningar i vapenlagarna. 

Vårt sista möte för året den 1 december gästades av Jan Eliasson, fd biträdande generalsekreterare i 
FN. 

Han började med att berätta att det nu finns det 80 miljoner flyktingar i världen som flytt från förtryck, 
diskriminering och krig. Av dem är 50 miljoner flyktingar inom sitt eget land medan 30 miljoner har rört 
sig över gränserna. Därtill kommer ca 270 miljoner migranter som utan att vara flyktingar söker sig till 
andra länder än sitt eget för att skapa sig ett bättre liv, för sig själva eller i vart fall sina barn. Vi 
kommer dessutom snart att ha stora flyktinggrupper som blir klimatflyktingar när de ger sig av från 
platser där torka eller havsnivåhöjningar gör livet omöjligt.  

Jan gav en bred exposé över sin mångåriga verksamhet i fredens tjänst. Den började redan då han som 
10-åring blev ombedd av sin pappa som arbetade på kullagerfabriken i Göteborg att spela fotboll med 
de nykomna italienska pojkarna vars fäder också fått jobb på fabriken. – Du förstår, dom behöver 
känna att dom är välkomna här och att det finns kompisar som man kan ha kul med, sa pappan i en 
första lektion om integration till Jan.

Efter 2015 har vi fått en drastisk förändring i synen på flyktingmottagandet. Jan önskade att svenskarna 
kunde se både Sverige i världen liksom världen i Sverige. Tänka på alla de nya som slagit sig ned i vårt 
land och nu bidrar med sin verksamhet till vår gemensamma utveckling. 
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Kvinnorna här och i världen har en enorm betydelse för fred och välstånd. Och i ljuset av det, är han 
idag, som alltid, optimist, om än en bekymrad sådan. 

På detta möte var vi 30 närvarande. Det var en av de stora kvällarna på Allmänna. 

Medlemskontakter 

Det är knappast någon hemlighet att vi har många äldre medlemmar i Allmänna. Det är inte heller 
förvånande att många av dem har föga erfarenhet av digital verksamhet. Det ställde styrelsen inför 
särskilda utmaningar när pandemin slog till. Plötsligt kunde vi inte ha någon kommunikation med våra 
medlemmar och de inte heller med oss i styrelsen – förutom den alltmer sällan använda telefonen. 
Tidigare har vi skickat kallelser med e-post och vanlig post och inbjudit till fysiska möten – nu blev det 
meningslöst att bjuda in till möten som de utan uppkoppling ändå inte kunde delta i. Vi löste det – 
otillfredsställande, men dock – genom att ringa alla som inte har en e-postadress och fråga dels hur 
pandemin påverkade deras liv, dels om de hade någon anhörig eller annan som kunde hjälpa dem att 
koppla upp sig. Det ledde till att vi fick in några fler e-postadresser men framförallt till att dessa 
medlemmar fick en försäkran om att deras medlemskap är värdefullt för klubben. 

Vi skickade också några medlemsbrev särskilt riktade till denna grupp, för att de skulle veta vad som 
hände i klubben. De blir också de enda som får verksamhetsberättelsen skickad till sig med post. 
Antalet medlemmar utan e-post är åtta. 

Dessutom har vi skickat ett särskilt påskbrev den 9 april undertecknat av hela styrelsen med 
telefonnummer för att uppmana medlemmar som ville att ringa och prata bort en stund – vi kunde 
inte göra något åt coronan men vi kunde bjuda på tid och vänlighet. Nästa medlemsbrev gick ut den 28 
april då vi meddelade att klubben startat en sluten facebook-grupp enbart för medlemmar. Avsikten 
var att vi skulle kunna prata politik med varandra eller försöka ge varandra stöd i en situation som drog 
allt längre ut på tiden och som för oss alla innebar social isolering med för många också stor ensamhet. 
Den nya facebook-gruppen var välbesökt i början, men intresset har trappat av så småningom.  

Därefter följde ett särskilt sommarbrev till våra medlemmar utan e-post där vi önskade en så god 
sommar som pandemin tillät och bifogade den partikongressmotion om äldreomsorgen som klubben 
då skrivit. Alla övriga medlemmar fick också sommarbrev. 

Under hösten gick kallelser ut, via e-post och vanlig post och i början av december skickade klubben 
julkort till alla medlemmar. Se bild härintill. Det är första gången klubben gjort något sådant och det 
uppskattades av många medlemmar som skrev tillbaka och tackade. 
Vi skrev också ett julbrev till alla medlemmar. 

Sammantaget har vi under detta pandemiår haft en frekvent kommunikation med alla medlemmar, i 
hopp om att påminna dem om att klubbens finns och att bättre tider kommer.  

Studier (avsnitt tillagt efter första publicering) 

Styrelsen anordnade under hösten en digital studiecirkel baserad på antologin Det 
feministiska löftet (red. Lina Stenberg) utgiven av ABF och LO. Antologin innehåller elva 

fördjupningar om feminism sett från olika politikområden och beskriver bristen på 

jämställdhet men visar möjligheterna med en mer feministisk politik och ett 

jämställt samhälle. Studiecirkeln hade totalt sex deltagare inklusive cirkelledaren Mia 
Andersson Wikholm och genomfördes med fem digitala träffar mellan oktober och 
december. 

Ekonomi 

Klubbens ekonomi är god och bättre har den blivit under detta märkliga år. Om vi tidigare haft svårt att 
få medlemsavgifterna att täcka utgifterna för våra möten så har det i år varit tvärtom. Detta är väl det 
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enda positiva pandemiåret lämnar efter sig. Ändå har klubben skaffat en egen Zoom-licens för att 
kunna kalla till digitala möten och styrelsemöten när vi vill. Kostnaden för julkortet var också högre än 
vi skulle tillåtit oss under ett normalt år. 

Klubben har länge haft som målsättning att hålla ett kapital omkring 35 000 kr för att kunna göra 
kostnadsintensiv verksamhet utan att be någon om lov. Det ser ut som om det utrymmet hackat upp 
lite, vilket sannolikt kan behövas när coronan släpper sitt grepp om vårt samhälle. 
Resultat- och balansräkning återfinns efter slutordet. 

Slutord 

2020 var ett långt år, längre än de flesta. Vi önskar oss det inte åter. Vi har saknat varandra mer än vi 
trodde, snart har det gått ett helt år sedan vårt förra årsmöte då vi under uppsluppna former åt 
smörgåstårta tillsammans på 68:an. Ett år som känns som en evighet. Styrelsen är dock nöjd med att vi 
fick igång de digitala mötena och hittade utmärkt kompetens för det i vår egen krets, nämligen Mia 
Andersson Wikholm. Vi har fyllt de digitala mötena med goda inledare och bra diskussioner, och även 
om de digitala mötena inte kan ersätta de fysiska, känner vi att vi lärt oss något väsentligt och 
användbart för framtiden. Vi kan också konstatera att det är betydligt lättare att få kända och kunniga 
människor att ställa upp på digitala möten – de behöver ju inte gå hemifrån. 

Inom styrelsen sker nu ett stort skifte då inte bara ordföranden avgår utan även fyra andra, varav tre 
varit med mycket länge. Men det är dags – en stor klubb som vår behöver förnyelse ibland. Inte ofta, 
men ibland. Ansvarig för slutordet är alltid ordföranden och jag ber om att få tacka för det stora 
förtroende som visats mig från klubbens medlemmar under mina åtta år på posten och samtidigt 
önska den nya styrelsen och dess nya ordförande ett varmt lycka till. Kom ihåg att den idealiska 
styrelsen helt enkelt ska vara som de Stockholms allmänna kvinnoklubb haft under mina år som 
ordförande; stor beredvillighet att dela på de mindre glamorösa sysslorna, stor inbördes respekt och 
stark lojalitet. Jag önskar den nya ordföranden i dessa avseenden en fortsättning på de år som gått. På 
den grunden kan ni åstadkomma en livfull fortsättning på klubbens 129-åriga tillvaro med mycket 
gemenskap, med mycket debatt och föra hoppet om en bättre och mer jämställd tillvaro för alla 
kvinnor vidare.  

Stockholm i februari 2021 

Carina Fredén Anki Johansson 
Ordförande Kassör 

Margareta Stavling Inger Edvardsson 

Monika Öhrn Lena Sernevåg 

Ersättare: 

Birgit Skjönberg                            Mia Andersson Wikholm Britt Stenervall 
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Stockholms Allmänna Kvinnoklubb 

RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING 2020 

Not 2020 2019 

Resultaträkning  

Intäkter 

Medlemsavgifter, värvarpris 2 15 819,50 10 952,75 

1-maj-nålar mm 0,00 500,00 

Bidrag, medlemsmöten, swish 2 036,00 840,00 

Bidrag, Nancy-fonden/medlemmar, Båtresan 2019 1 0,00 5 300,00 

Summa intäkter 17 855,50 17 592,75 

Kostnader 

Kontorsmaterial, kallelser 1 010,20 510,00 

Uppvaktningar 600,00 1 095,00 

Förtäring o. lokalhyra, medlemsmöten 3 082,00 7 718,00 

Zoom-licens 2020 3 000,00 0,00 

Föreläsare/förtäring 650,00 12 226,00 

Hemsida 1 391,25 1 008,75 

Föreningsavgifter 150,00 0,00 

Julkort 2 156,00 0,00 

Summa kostnader 12 039,45 22 557,75 

Årets resultat 5 816,05 -4 965,00

Balansräkning 

Tillgångar 

Bank  41 709,66 36 025,61 

Inventarier/Fana 1,00 1,00 

Fodringar 2 3 132,00 0,00 

Summa tillgångar 44 842,66 36 026,61 

Eget kapital och Skulder 

Balanserat resultat  36 026,61 40 991,61 

Årets resultat 5 816,05 -4 965,00

Summa eget kapital 41 842,66 36 026,61 

Skulder 

Skulder 3 3 000,00 0,00 

Summa skulder 3 000,00 0,00 

Summa eget kapital och skulder, överförs i ny räkning 44 842,66 36 026,61 
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Not 1 
Bidrag 2019: 

Nancyfonden: 3 000 kr 
Bidrag från medlemmar: 2 300 kr 

Totalt bidrag: 5 300 kr 

Not 2 

Medlemsavgifter 
Enligt partidistriktet. Medlemsavgifterna betalas fyra gånger om året. 

Not 3 

Skulder 2020: 

Zoomlicens beställd 2020 bet 2021 

Totalt: 3 000 kr 



 
 
 
 

Revisionsberättelse 
 
 
 

Som valda revisorer i Stockholms Allmänna Kvinnoklubb, har vi granskat 
dess räkenskaper och funnit dem vara i mycket god ordning. 
 
 
Vi tillstyrker: 
 
att resultaträkningen och balansräkningen fastställs, 
 
att resultatet, 5 816,05 kr, balanseras i ny räkning, 
 
att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 
 
 
Stockholm den 9 februari 2021 
 
 
 
Christina Olsson      Elisabeth Hellström Gunnel Landberg 
 Revisor       Revisor   Ersättare 
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