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KVINNORNAS ANDEL I FULLMÄKTIGE ÖKADE
Hej och tack för er insats i valrörelsen och i hela
valresultatet!
Kvinnoförbundet i Sörnäs bar ansvaret för valstugan
i Narinken den 3.4 och det syntes. Stugan blommade
för en dag i tulpaner och narcisser, glada 		
kvinnoförbundare och flitiga kandidater.
Dessutom hade vi turen att ha besök vid valstugan av
den rikssvenska liberalfeministiska politikern Birgitta
Ohlsson som har skrivit ”Duktiga flickors revansch”
(2017).
Vi har faktiskt varit väldigt duktiga. Också om 		
andelen kvinnor i fullmäktigegrupperna i hela landet
bara steg med tre procent från förra kommunalvalet, så ökade kvinnornas andel i Sfp:s fullmäktigegrupper till hela 40 procent. Det är rekord! I många
kommuner utgör kvinnorna nu mer än bara en kritisk
massa på 30 procent. Tillsammans kan de börja
lägga jämställdhetsagendan om de vill. Dessutom
har Kvinnoförbundet i Sörnäs tre egna medlemmar i
stadsfullmäktige i Helsingfors, Eva Biaudet och Björn

Månsson och Silja Borgarsdóttir Sandelin. Med deras
hjälp kan vi konkret driva på jämställdhetsfrågorna i
huvudstan. Politik handlar ju om att definiera problem
och lösa dem. För oss gäller det att göra det utifrån
ett feministiskt perspektiv som främjar jämställdhet,
rättvisa och öppenhet inför mångfald.
Nu när valet är undanstökat stundar den årliga vårutfärden lördagen den 13.5. I år åker vi österut mot
Strömfors bruk, grundat 1698 invid Kymmene älv.
Bruket är speciellt därför att brukspatronen en tid
faktiskt var kvinna. Bergsrådinnan och tvåbarnsmodern Virginia af Forselles (1759–1847) ledde
framgångsrikt järnbruket i nästan 60 år efter sin
makes död år 1790. Vi hoppas på varmt försommarväder och skön avkoppling i vacker bruksmiljö med
muséer och hantverksbutiker.
Välkomna med!
Mona Rautelin, ordförande
Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs

KOM MED PÅ VÅRUTFÄRD TILL STRÖMFORS
BRUK LÖRDAGEN 13.5.2017

Vi deltar i Dramaguidningen Virginia af Forselles bruk som är en rundvandring i bruksmiljön. I gudningen
ingår också ett besök till Stömfors kyrka som har en altartavlan målad av Helene Schjerfbeck. Efter den
guidade turen blir det lunch och därefter möjlighet att bekanta sig med de musér och små bodar som
finns på bruksområdet. Bussen startar från Helsingfors men om du bor österut finns det möjlighet att bli
upplockad på vägen under förutsättningen att du har meddelat om saken vid anmälan (se möjliga 		
hållplatser nedan).
Tidtabell
09.30 Start från Kiasma i Helsingfors
10:05 Sibbovikens Neste
10:25 Borgå busstation
11:05 Lovisa busstation
11:30 Framme i Strömfors
12.00 Guidad tur
13.00 Lunch
14.00 Fritid
15.00 Returresa med stopp enligt behov på samma hållplatser
17.00 Helsingfors
Tidtabellen kan variera beroende på stoppen under vägen.
Anmäl dig, var du hoppar på bussen och eventuella allergier/specialdieter till projektsekreteraren, 		
(uppgifter nedan) senast den 5.5.2017.
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BLI MEDLEM I ETT AV SVENSKA KVINNOFÖRBUNDETS UTSKOTT
Vill du vara med och arbeta för feministiska frågor i något av Kvinnoförbundets utskott under 		
verksamhetsperioden 2017-2019? Tillsammans med dig kan vi göra skillnad.
Din uppgift i utskottet är att tillsammans med andra komma med nya idéer och förslag till förbundets		
verksamhet, diskutera och följa med aktuella politiska frågor samt att bereda ärenden för förbundsstyrelsen.
Utskottsarbetet passar både helt nya medlemmar och sådana som har varit med länge.
Utskotten består av högst fem medlemmar och
de sammanträder 3-5 gånger per år. Mötena hålls i
allmänhet via videokonferens mellan 		
Helsingfors, Vasa och Åbo, vilket innebär att du
kan delta oberoende vilken region du bor i. Varje
utskott leds av en av förbundets vice ordförande.
Utskotten är följande:
Jämställdhetspolitiska utskottet
Uskottet stöder förbundets politiska verksamhet
genom att bereda de ärenden som remitteras till
utskottet. Utskottet kan göra uttalanden i enlig
med förbundets politiska linjedragningar samt
initiera nya kampanjer för att nå ut med förbundets budskap.
Organisationsutskottet
Utskottet stöder utvecklingen av förbundets organisation, deltar i utvecklingen av förbundets regionala och
lokala aktivitet och sköter medlemsvården. Utskottet satsar speciellt på utbildningsfrågor i sin verksamhet.
Internationella utskottet
Utskottet upprätthåller kontakter till Kvinnoförbundets internationella samarbetsparters, följer med 		
aktuella internationella jämställdhetsärenden och tar initiativ till förbundets internationella verksamhet.
Meddela intresse med en kort motivering senast söndag 7.5.2017 till info@kvinnoforbundet.fi. Kom ihåg
att nämna vilket utskott du är intresserad av. Förbundet svarar även på eventuella frågor om utskottens
verksamhet. Förbundsstyrelsen tillsätter utskotten på sitt möten den 16.5 varefter de nya			
utskottsmedlemmarna meddelas.

NY BABYCAFÉKOORDINATOR SÖKES
Vill ordna Babycaféet i LillaLuckan från och med augusti? Babycaféet är öppet varje
onsdag kl. 11.30–14.00. Träffarna ordnas i Luckans lokal för barnkultur LillaLuckan
i Forum. Till koordinatorns uppgifter hör att planera program och boka eventuella
gäster, att sköta om marknadsföring och information,
samt att leda själva träffarna, inklusive att göra inköp, ställa i ordning
och städa undan. För uppdraget betalas ett månatligt arvode.
Eventuella förfrågningar kan riktas till
elin.andersson@kvinnoforbundet.fi, 0505381594.
Skicka en kort fritt formulerad ansökan till ovannämnda
e-postadress senast 9.5.2017.
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