
Kära medlemmar, 
VARMT VÄLKOMNA TILL 2021 ÅRS KONGRESS MED IKFF! 
 
Kongressen går av stapeln den 24-25 april och blir i år helt digital. Vi börjar nog alla tröttna 
på dessa digitala möten, men vi kommer att göra allt vi kan för att det ska bli en lättsam och 
trevlig upplevelse. Temat för kongressen är miljö & militarism och vi kommer bland annat att 
bjudas på en föreläsning och medlemsworkshop på detta tema. 
 
För de som önskar kommer en introduktion till Zoom arrangeras så att alla känner sig 
bekväma med verktyget. Även ett för-mingel för delegater och medlemmar där vi träffas och 
umgås lite mer informellt innan kongressen kommer anordnas.  
 
Praktisk information 
Tid: Lördag 24/4 kl 9.30-15.30, Söndag 25/4 kl 9.00-12.00 
Plats: Zoom, länk till för-mingel och möte skickas ut till de som anmäler sig 
Anmälan: På denna länk, senast den 5 april (Även du som är anmäld som delegat får gärna 
fylla i inbjudan för att underlätta vår administration.) 
Frågor: För kontakt eller frågor, hör gärna av dig till styrelsen@ikff.se  
 
Kongresshandlingar 
Kongresshandlingar finns nu på hemsidan. Där finns: 

- Preliminärt program 
- Dagordning 
- Proposition: Fastställande av stadgar 
- Proposition: Handlingsprogram 2021-2023 
- Proposition: Fastställande av medlemsavgift 
- Inkomna motioner samt motionssvar från styrelsen (2 st) 
- Verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse 2019 
- Verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse 2020 
- Valberedningens förslag till förbundsstyrelse 2021-2023 

 
Uttalanden från kongressen 
I samband med kongressen vill vi passa på att göra ett eller ett par uttalanden om aktuella 
frågor. Det skulle kunna handla om miljö och militarism eller någon annan aktuell fråga. Har 
du något förslag på ämne du tycker är viktigt just nu, eller rentav förslag på uttalande så 
skicka gärna in dessa till styrelsen@ikff.se senast den 19 april så utformar vi ett förslag 
tillsammans för kongressen att ta ställning till. Självklart finns också möjlighet att väcka 
förslag under kongressen, men genom att förbereda i tid har vi bättre möjlighet att få till ett 
bra uttalande. 
 
Frågor och kommentarer på styrelsens propositioner 
Vi välkomnar skriftlig input och kommentarer till de presenterade propositionerna inför 
kongressen och uppmuntrar alla kretsombud att diskutera dessa med sina kretsmedlemmar. 
Skicka gärna skriftlig input till styrelsen@ikff.se senast den 19 april. 
  
 



 

PROGRAM 
IKFF:s kongress, den 24-25 april 2021, online på Zoom pga Covid-19. 
 
Lördag den 24 april 
 
09.30 - 10.00  Välkommen! Länken öppnar för alla att komma in och träffas.  
10.00 - 10.15  Kongressens öppnande av förbundsstyrelsens ordförande 
10.15 - 12.00  Förhandlingar inleds av mötesordförande 
    Fastställande röstlängd 
    Val av presidium 
    Genomgång mötesformalia 
    Prövning av huruvida kongressen kallats i behörig ordning 

Godkännande av dagordningen 
Anmälan av frågor under övriga ärenden 
Verksamhetsberättelser och bokslut, styrelsens och revisorernas berättelser 
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Rapport från valberedningen 

 
12.00 - 13.00  LUNCHPAUS 
 
13.00 - 14.30  Workshop: Miljö & militarism, med Marie Sjöberg 
14.30 - 15.30  Förhandlingar forts. 
    Presentation av styrelsens propositioner 

- Fastställande av nya stadgar 
- Handlingsprogram 2021-2023 
- Fastställande av medlemsavgift 
Presentation av inkomna motioner och styrelsens svar 
Uttalanden 

 
Söndag den 25 april 
 
09.00 - 09-15  Praktisk information om dagen 
09.15 - 10.30  Förhandlingar återupptas 
    Val av styrelse 

Val av två revisorer och två revisorssuppleanter 
Val av valberedning 
Fastställande av propositioner 
Fastställande av motioner 



10.30 - 10.45  PAUS 
10.45 - 11.30  Förhandlingar forts. (om nödvändigt) 
11.30 - 12.00  Avtackning och kongressens avslut 
 
13.00 - 15.00   Konstituerande möte för nya styrelsen 

 



 

DAGORDNING 
IKFF:s kongress, den 24-25 april 2021, online på Zoom pga Covid-19. 
Beslutspunkt*  
 

1. Kongressens öppnande 

2. Fastställande av röstlängd 

3. *Val av presidium för kongressen: 

Ordförande, sekreterare, justerare, rösträknare, redaktionskommitté och utskott som kan 

erfordras för kongressens genomförande 

4. *Prövning av huruvida kongressen kallats i behörig ordning 

5. *Godkännande av dagordningen 

6. Anmälan av frågor under övriga ärenden 

7. *Verksamhetsberättelser och bokslut, styrelsens och revisorernas berättelser 

8. *Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

9. Rapport från valberedningen, fastställande av nomineringstidens utgång till förslagsvis kl. 16.00 

lördag den 24 april 2021. 

10. Presentation av styrelsens propositioner 

a. Fastställande av nya stadgar 

b. Handlingsprogram 2021-2023 

c. Fastställande av medlemsavgift 

11. Presentation av inkomna motioner och styrelsens svar 

12. *Val av styrelse 

13. *Val av två revisorer och två revisorssuppleanter 

14. *Val av valberedning 

15. *Fastställande av propositioner 

16. Övriga ärenden 



 

IKFF Sveriges stadgar  

antagna april 2019 – inväntar bekräftelse 2021 

§ 1 Namn   
Organisationens namn är Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF). IKFF är en 
ideell organisation och utgör den svenska sektionen av Women’s International League for Peace and 
Freedom (WILPF). IKFF är partipolitiskt och religiöst obunden.  
 
§ 2 Säte   
IKFF har sitt säte i Stockholm, Sverige.  
 
§ 3 Syfte   
IKFF:s syfte är att sammanföra personer som enas i sin beslutsamhet att utifrån ett feministiskt 
perspektiv studera, informera om och avskaffa de grundläggande orsakerna till konflikter och 
legitimeringen av krig.  
 
IKFF arbetar för: 
 
⇒ en världsomfattande fred 
⇒ total och universell nedrustning 
⇒ fredlig konfliktlösning baserad på förhandling och medling  
⇒ ett starkt och rättvist FN-system 
⇒ fortsatt utveckling och implementering av internationell rätt  
⇒ kvinnors politiska, sociala och ekonomiska inflytande 
⇒ miljömässigt hållbar utveckling  
 
§ 4 Relation till WILPF   
IKFF arbetar i enlighet med WILPF:s stadgar och det politiska program som fastslås av WILPF:s 
kongress.  
 
§ 5 Medlemskap i IKFF   
Medlem kan varje person bli som godtar IKFF:s program och stadgar samt erlägger stadgad 
medlemsavgift.  
 
§ 6 Organisation   
Kongressen är IKFF:s högsta beslutande organ. Mellan kongresserna leds organisationens verksamhet 
av en förbundsstyrelse.  
 
Minst tio medlemmar som engagerar sig inom ett avgränsat geografiskt område eller utifrån ett 
gemensamt tema kan bilda en krets.  
 



Kretsarnas stadgar ska vara förenliga med IKFF:s nationella och internationella stadgar och skall 
godkännas av förbundsstyrelsen. Varje krets väljer sin egen styrelse och kan bli en egen juridisk 
person.  
 
§ 7 Kongressen   
Kongress skall hållas vart annat år före maj månads utgång och skall utlysas minst tre månader i 
förväg. 
 
Till kongressen har varje krets rätt att sända ett röstberättigat ombud för varje påbörjat 25-tal 
medlemmar, dock högst fem ombud. Medlemmar som ej tillhör någon krets kan välja att sända ett 
röstberättigat ombud för varje påbörjat 25-tal medlemmar, dock högst fem ombud. Ombuden ska 
anmälas till förbundsstyrelsen senast två månader innan kongressen. 
 
Den avgående förbundsstyrelsen har rösträtt vid kongressen utom i fråga om ansvarsfrihet. 
Medlemmar som ej är ombud har yttranderätt men inte rösträtt. Röstning genom fullmakt är inte 
tillåten.  
 
Medlemmar har rätt att inkomma med motioner till kongressen. Motion från medlem ska skriftligen 
tillstyrkas av kretsstyrelse eller minst fem andra medlemmar innan den sänds till förbundsstyrelsen. 
Motioner skall vara förbundsstyrelsen tillhanda senast två månader innan kongressen. Styrelsen skall 
skriftligen yttra sig över motionerna.  
 
Motioner och yttranden över dessa skall tillsammans med föredragningslista och övriga 
kongresshandlingar vara kretsar och ombud tillhanda minst fyra veckor före kongressen.  
 
Vid kongressen skall följande ärenden förekomma:  
 
⇒ fastställande av röstlängd 
⇒ prövning av huruvida kongressen kallats i behörig ordning  
⇒ val av ordförande, sekreterare, protokolljusterare, rösträknare och utskott som kan erfordras 

för kongressens genomförande  
⇒ godkännande av dagordning  
⇒ anmälan av frågor under övriga ärenden  
⇒ förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse  
⇒ revisorernas berättelser  
⇒ fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen  
⇒ val av en eller två ordförande  
⇒ val av styrelseledamöter, det antal som krävs för att uppnå nio styrelsemedlemmar 
⇒ val av två suppleanter  
⇒ val av två revisorer och två revisorssuppleanter  
⇒ val av valberedning  
⇒ fastställande av medlemsavgift för nästkommande kongressperiod  
⇒ fastställande av hur stor andel av kretsmedlemsavgift som tillfaller kretsen  
⇒ fastställande av verksamhetsplan  
⇒ behandling av motioner  
⇒ övriga ärenden  
 
Omröstning sker öppet om ingen begär att den skall vara sluten. Beslut fattas med enkel majoritet.  
 
§ 8 Valberedning   
Valberedningen väljs av kongressen och består av tre ledamöter och två suppleanter. Valberedningen 
ska bestå av personer utanför styrelsen. En sammankallande utses.  
 
 



§ 9 Räkenskaper och revision   
IKFF:s räkenskaper förs per kalenderår.  
 
Räkenskaperna och styrelsens protokoll lämnas till revisorerna senast den 1 mars. Revisionen skall 
vara avslutad inom två veckor efter mottagandet. 
 
§ 10 Förbundsstyrelsen   
IKFF:s förbundsstyrelse ansvarar för styrningen av organisationens verksamhet. Styrelsen ska bestå 
av nio ledamöter, varav en eller två ordförande, som väljs för en kongressperiod i taget.  
 
Till styrelseledamot kan väljas den som är medlem i organisationen. Den som är anställd av 
organisationen kan inte väljas till styrelseledamot.  
 
Förbundsstyrelsen utser inom sig en vice ordförande, en kassör, ett arbetsutskott och en kontaktperson 
för IKFF:s internationella styrelse. Medlem kan endast väljas till samma funktion två kongressperioder 
i följd och får inte väljas in i styrelsen mer än tre kongressperioder i följd. 
 
Arbetsutskottet består som minst av ordförande och kassör. Arbetsutskottets mandat fastställs av 
förbundsstyrelsen.  
 
Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per år. Därutöver skall styrelsen sammanträda om 
ordförande eller minst en tredjedel av ledamöterna anser att detta behövs.  
 
Styrelsen är beslutför då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal gäller 
ordförandens mening.  
 
§ 11 Samrådsmöte   
De år då IKFF ej håller kongress ska styrelsen kalla till möte för samråd och utbildning. Alla 
medlemmar inbjuds till samrådsmötet. Då begränsning behöver göras i antal görs urvalsförfarande på 
samma sätt som ombudsförfarande till kongressen. 
 
Samrådsmötet är inte beslutande.  
 
§ 12 Extra kongress   
Extra kongress ska hållas om styrelsen så beslutar eller minst en tredjedel av kretsarna eller 
medlemmarna begär det. Nya ombud utses. Begäran om extrakongress ska skriftligen framföras till 
styrelsen och tydligt ange vad som motiverar detta. 
 
§ 13 Verksamheten   
Kansliet genomför den löpande verksamheten enligt det program och policys som IKFF:s kongress 
antar, och de policys och riktlinjer som förbundsstyrelsen fastställer.  
 
Kretsar ordnar självständigt sitt arbete i överensstämmelse med IKFF:s syfte och stadgar.  
 
§ 14 Stadgeändring   
Förslag till ändring av IKFF:s stadgar kan väckas till kongressen av förbundsstyrelsen eller genom 
motion från medlem eller kretsstyrelse.  
 
Beslut om ändring av stadgarna skall bekräftas vid följande kongress och träder därefter i kraft. För 
stadgeändring krävs två tredjedels majoritet.  
 
§ 15 Uteslutning av medlem   
Den som bryter mot dessa stadgar, motarbetar IKFF:s verksamhet och ändamål eller uppenbarligt 
skadar IKFF:s intressen kan uteslutas som medlem ur IKFF.  



 
Ett skriftligt meddelande med motivering till uteslutningen ska översändas till berörd person med 
möjlighet till förklaring innan frågan avgörs av förbundsstyrelsen. Om medlemmen är ansluten till en 
krets skall berörd kretsstyrelse beredas tillfälle att yttra sig innan beslut fattas.  
 
§ 16 Upplösning   
Beslut om att upplösa organisationen skall fattas med tre fjärdedels majoritet vid två påföljande 
kongresser med minst sex månaders mellanrum.  
 
Kongressen skall samtidigt besluta om IKFF:s tillgångar. Om möjligt skall dessa tillföras WILPF, 
annars ska tillgångarna överföras till organisation med likartat syfte. Om en krets upplöses tillfaller 
dess tillgångar IKFF. 
 



 1  

 
 
 
 
 
 
 
HANDLINGSPROGRAM 2021–2023  
Förslag till kongressen 2021  
 
 
Inledning  
IKFF:s vision är en värld fri från våld och väpnad konflikt med fred, rättvisa och jämställdhet för 
alla. Vi arbetar mot denna vision genom att organisera människor, främst kvinnor*, för att 
avskaffa grundorsakerna till krig, omdefiniera säkerhet och främja feministiska perspektiv på fred. 
 
Våra övergripande mål är fortfarande avlägsna och vi behöver skapa långsiktiga strukturer för 
vårt arbete. Därför bygger vi kapacitet i den egna organisationen och hos dem vi samarbetar 
med, för att stärka kvinnorättsaktivister i Sverige och i vår globala organisation. Genom att 
bygga vår rörelse mångfaldigar vi våra röster idag och ser till att de finns kvar imorgon.  
 
 
Om handlingsprogrammet  
Handlingsprogrammet beskriver IKFF Sveriges långsiktiga mål och vad vi prioriterar att arbeta 
med under kongressperioden 2021–2023. Som medlemsorganisation är utgångspunkten att vi 
medlemmar har en central roll att både möjliggöra och genomföra organisationens arbete. 
Handlingsprogrammet styr också arbetet på IKFF:s kansli. Utifrån våra förutsättningar arbetar vi 
mot samma mål på både lokal, nationell, regional och internationell nivå.  
 
Handlingsprogrammet för IKFF Sverige bygger på de mål, analyser och metoder som finns i vårt 
manifest och det internationella program för 2018–2021 som antogs vid den internationella 
kongressen i Ghana år 2018. Genom att påverka det samhälle som vi verkar inom och genom att 
bygga vår rörelse tillsammans med andra medlemmar runt om i världen ökar vi vår 
genomslagskraft, utbyter erfarenheter och stöttar varandra. På så vis skapar vi tillsammans 
förutsättningar för en fredligare värld.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* med kvinnor menar vi personer som identifierar sig som kvinnor, icke-binära och/eller som har erfarenhet av att leva som 
kvinna. 
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METODER – HUR VI ARBETAR 
  
Analys  
IKFF använder feministisk maktanalys för att studera grundorsakerna till krig och konflikt. Vi 
analyserar såväl större politiska trender som konkreta policyförslag och Sveriges agerande inom 
försvars- och utrikespolitiken. För att stärka vårt analytiska arbete samarbetar vi med experter även 
utanför organisationen.  
 
Med hjälp av den breda representation och kunskap som ryms bland våra medlemmar och inom 
vårt kontaktnät får vi en djupare förståelse för grundorsakerna till väpnade konflikter och förtryck 
samt för vad som främjar hållbar och positiv fred. Tack vare samarbetet med våra systersektioner 
får vi tillgång till lokal kunskap och analyser från andra platser i världen. 
 
Aktivism och organisering  
IKFF utför fredlig aktivism på lokal, nationell, regional och internationell nivå. Vi initierar och 
deltar i upprop, manifestationer och kampanjer för att stärka opinion och skapa engagemang. Vi 
organiserar människor, särskilt personer som har erfarenhet av att leva och/eller identifiera sig som 
kvinna, som enas i sin beslutsamhet att avskaffa grundorsakerna till krig och våldsam konflikt. Vi 
ser att en livskraftig feministisk fredsrörelse är en central förutsättning för att nå vårt mål av 
feministisk fred och därför arbetar vi för att fortsätta bygga och stärka vår egen organisation, i 
Sverige liksom globalt.  
 
När vi organiserar oss fredligt och feministiskt, utmanar vi också patriarkala maktsystem och bygger 
en rörelse som genom sin egen organisering utforskar nya former för demokrati, jämlikhet och 
fredlig konfliktlösning. Att bygga vår egen rörelse är både ett medel och ett mål.  
 
Opinionsbildning  
Vi lyfter frågor och perspektiv som annars saknas eller är marginaliserade i den offentliga debatten; 
synliggör dem som berörs av en viss utveckling eller politiska beslut; problematiserar annars 
förenklade verklighetsbeskrivningar och bidrar med förslag på långsiktiga lösningar. De erfarenheter 
och analyser som vi får ta del av från våra medlemmar och systersektioner är en viktig utgångspunkt 
i detta arbete. Genom att ta plats i debatter och samtal om freds- och säkerhetspolitik breddar vi 
också synen på vilka som har rätt att höras och ökar kvinnors deltagande.  
 
Vi skapar opinion genom att, bland annat, anordna och delta i öppna seminarier och föreläsningar, 
producera debattartiklar och material, sprida analyser i sociala medier och rapportera från 
internationella förhandlingar utifrån ett feministiskt perspektiv.  
 
Politiskt påverkansarbete  
IKFF använder sig av politiskt påverkansarbete för att skapa konkret förändring i policy, praktik, 
lagar och normer. Vi fokuserar på svenska beslutsfattare inom riksdag och regering, regionalt och 
lokalt. Genom möten, seminarier, referensgrupper och kontinuerlig kontakt för vi fram våra 
analyser, policyförslag och rekommendationer. Genomarbetade och konkreta underlag är en 
nyckelfaktor för vår metod, liksom att koppla frågorna till aktuella politiska processer.  
 
Alliansbyggande och samverkan  
IKFF samarbetar med andra organisationer och rörelser samt inom nätverk och 
paraplyorganisationer. Samarbetena ger ökad informationstillgång och inflytande för våra frågor i 
större sammanhang. Vi prioriterar att delta i sammanhang där vårt perspektiv och deltagande är 
väsentliga och skulle saknas om vi inte deltog, och där vi bidrar till att gemensamma budskap 
stärks.  
 
Som en relativt liten organisation arbetar IKFF strategiskt med att påverka större organisationer. 
Detta utgör en viktig del i vår förändringsteori. Genom att förankra våra frågor i större 



 3  

organisationer och nätverk skapar vi ökad legitimitet för våra förslag, vilket stärker opinionen och 
ökar sannolikheten att de plockas upp av beslutsfattare. Samtidigt är IKFF Sverige del av en global 
feministisk fredsrörelse och den plattformen använder vi för att stärka andra freds- och 
rättviserörelser.  
 
Local-to-global  
En av IKFF:s styrkor ligger i vår förmåga att länka vår organisations internationella, nationella och 
lokala arbete. Vi säkerställer att analyser och rekommendationer från lokala kvinnorättsaktivister 
förs fram till beslutsfattare i nationella och internationella forum. Vidare gör vår närvaro i 
multilaterala fora att analyser och information inom dessa också når nationella sektioner och 
kvinnorättsaktivister lokalt. Nationella sektioner kan samordna sina krav och rekommendationer 
gentemot nationella beslutsfattare för att nå resultat på regional och internationell nivå.  
 
Finansiera feministisk fred  
IKFF stärker den globala feministiska fredsrörelsen genom att söka och vidareförmedla resurser 
till systersektioner i konflikt, post-konflikt och sviktande stater. Genom detta arbete påverkar vi 
också makthavare att lägga mer resurser på konfliktförebyggande arbete och kvinnors deltagande.  
 
För att skapa hållbarhet i vår egen finansiering och minska den oförutsägbarhet och sårbarhet som 
ett beroende av bidrag från politiska makthavare innebär upprätthåller och utvecklar vi vårt 
insamlings- och kampanjarbete. Vi utforskar löpande nya bidragsgivare och bidragsformer, samt 
upprätthåller goda relationer med våra befintliga och potentiella givare.  
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Handlingsprogram för IKFF för år 2021–2023  
 
 
Arbetsområde 1: Bygga rörelsen  
 
IKFF sammanför personer som enas i sin beslutsamhet att utifrån ett feministiskt perspektiv studera, informera om 
och avskaffa de grundläggande orsakerna till konflikter och legitimeringen av krig. Genom organisering bygger vi 
gemensam makt att förändra och möjligheter att solidarisera oss med fler rättviserörelser. När vi organiserar oss 
fredligt och feministiskt utmanar vi patriarkala maktsystem och vi behöver därför en organisation där vi ger 
varandra trygga och tillåtande utrymmen att arbeta för fred, frihet och feminism. Vi bygger en rörelse med 
ambitionen att bli en välkänd feministisk fredsorganisation som genom sin organisering utforskar olika former för 
demokrati, jämlikhet och fredlig konfliktlösning. Att bygga rörelsen är både medel och mål.  
 
 
Långsiktiga mål:  

 
1.1 IKFF är en stark global rörelse  

 
Under kongressperioden 2021–2023 arbetar vi för:  
 
1.1.1  att öka kontaktytorna, dialogen, kommunikationen, lärande och kunskapsutbyte mellan 

medlemmar, sektioner och grupper och främja samarbeten mellan alla delar av 
organisationen  

1.1.2  att stärka utbytet av analyser och perspektiv mellan den svenska sektionen och andra 
sektioner och grupper, samt IKFF:s internationella kontor och program  

1.1.3  att stärka IKFF:s internationella organisation  
 
 

1.2 IKFF är en inkluderande rörelse för engagemang, organisering och lärande  
 
Under kongressperioden 2021–2023 arbetar vi för:  
 
1.2.1  att kontinuerligt utforska och utmana maktstrukturer och dess påverkan inom vår egen 

organisation  
1.2.2  att främja och stärka ett jämlikt och demokratiskt deltagande och inflytande i IKFF  
1.2.3  att stärka kapaciteten till lokal samt tematisk organisering, kommunikation och 

påverkan  
1.2.4  att utforska olika former för organisering utifrån feministiska metoder och principer  
1.2.5  att bredda IKFF:s medlemsbas utifrån olika erfarenheter såsom genom geografisk 

spridning, ålder, etnicitet, socioekonomisk bakgrund och utbildningsbakgrund  
1.2.6  att stärka den interna kunskapen om rasism och öka kapaciteten att arbeta anti-

rasistiskt och med anti-koloniala perspektiv  
 
 

1.3 IKFF har en hållbar finansiering  
 
Under kongressperioden 2021–2023 arbetar vi för:  
 
1.3.1  att utveckla IKFF:s insamlingsarbete  
1.3.2  att öka IKFF:s intäkter från medlemsavgifter, gåvor och gräsrotsfinansiering  
1.3.3  att minska beroendet av projektmedel  
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1.4 IKFF:s arbete är välkänt och våra analyser efterfrågade  
 
Under kongressperioden 2021–2023 arbetar vi för:  
 
1.4.1  att öka vår synlighet i relation till de mål och prioriteringar som fastställs i 

handlingsprogrammet  
1.4.2  att göra vår samlade kunskap och våra analyser mer lättillgängligt inom organisationen, 

för en intresserad allmänhet och potentiella medlemmar  
1.4.3  att stärka vår profilering som feministisk fredsorganisation  
1.4.4  att stärka vår profilering som expert på freds- och säkerhetspolitiska frågor ur ett 

feministiskt perspektiv  
1.4.5  att synliggöra IKFF som en global rörelse  
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Arbetsområde 2: Omdefiniera säkerhet  
 
IKFF verkar för en säkerhetsanalys som sätter behovet av att leva i fred och frihet från våld i centrum. Analysen 
innefattar politiska strukturer och förståelse för ekosystem vilka påverkar våra liv och skapar vår levnadsmiljö. 
IKFF utmanar militariseringen av samhällen och militarismen som tankemönster och ifrågasätter att säkerhetshot 
formuleras i termer av yttre fiender och militära hotbilder mot nationer.  
 
IKFF ser att militarismen är en del av den patriarkala världsordning och maktstruktur som utestänger kvinnor 
och flickor i all vår mångfald från makt och inflytande i samhällen och över våra egna liv. Den patriarkala 
maktstrukturen skapar snäva föreställningar om människor, och därmed också säkerhet, och leder till att nationell 
säkerhet byggs på bekostnad av kvinnors säkerhet. Vår feministiska säkerhetsanalys utmanar den binära struktur 
som upprätthåller könsmaktsordningen och den nationalistiska säkerhetsmodellen som delar in människor i aktiva 
beskyddare och passiva skyddsobjekt. Därför arbetar vi för global nedrustning, avmilitarisering och för att 
inkluderande konfliktförebyggande arbete prioriteras på alla nivåer. 
 
 
Långsiktiga mål:  
 
2.1 Global nedrustning  
 

Under kongressperioden 2021–2023 arbetar vi för:  
 
2.1.1  att Sverige ska driva en humanitär nedrustningspolitik*, ansluta sig till FN:s 

kärnvapenkonvention och arbeta för ett förbud mot autonoma vapen  
2.1.2  att Sverige slutar exportera vapen till icke-demokratier, stater som kränker mänskliga 

rättigheter, särskilt kvinnors rättigheter, samt stater som riskerar att hamna i väpnad 
konflikt eller som befinner sig i återuppbyggnad efter en konflikt  

2.1.3  att synliggöra omfattningen och konsekvenserna av globala militära utgifter och militär 
upprustning samt synliggöra nedrustning som en konfliktförebyggande metod  

 
 
2.2 Mänsklig säkerhet prioriteras globalt, nationellt och lokalt  
 

Under kongressperioden 2021–2023 arbetar vi för:  
 

2.2.1  att mänsklig säkerhet, inklusive att stoppa klimatförändringarna, sätts i centrum för 
säkerhetspolitiken  

2.2.2  att Sverige förblir alliansfritt och lämnar sina samarbeten med Nato  
2.2.3  att synliggöra vikten av multilateralism, diplomati och internationell rätt  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
*Humanitär nedrustning syftar till att förebygga och minska vapenrelaterat mänskligt lidande genom inrättandet av normer. 
Humanitär nedrustning placerar människor i centrum och därmed de humanitära konsekvenserna av ett vapen i fokus.  
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Arbetsområde 3: Främja feministiska perspektiv på fred  
 
IKFF verkar för en radikal förändring av hur resurser fördelas och exploateras och hur könsnormer konstrueras. 
Patriarkatet och dess kapitalistiska ekonomiska system, som bygger på diskriminerande maktstrukturer vars syfte 
är att upprätthålla en hierarkisk fördelning av makt, resurser och privilegier är grundorsaker till krig. De 
upprätthålls av sociala konstruktioner kring kön och könsidentitet inom vilka våldsam maskulinitet och passiv 
femininitet belönas.  
 
IKFF verkar utifrån en intersektionell feministisk analys och ser att flera strukturer och normer samspelar vilka 
kan resultera i mer eller mindre beständiga privilegier och förtryck. Vi ser att strukturerna går in i och förstärker 
varandra och att de alla genomsyras av ett patriarkalt system där kvinnor, transpersoner och icke-binära personer 
missgynnas. IKFF verkar för att föreställa oss fred och presentera fredliga alternativ till destruktiva sociala system. 
  
IKFF verkar för ett ekonomiskt system som ger välfärd och goda levnadsmiljöer för alla på vår planet, ett system där 
liv går före ekonomisk tillväxt och vinst. IKFF presenterar alternativ till de maktordningar som militarismen, 
kapitalismen och nationalismen utgör. Vi lyfter erfarenheter och analyser och verkar för kvinnors fulla och aktiva 
beslutanderätt i alla frågor som rör oss. Vi ifrågasätter både föreställningen att våldsam maskulinitet är det samma 
som handlingskraft och idén om ett jämställt krig. Vii arbetar för jämställd fred med fullvärdig implementering av 
mänskliga rättigheter med sociala system som fördelar resurser rättvist bortom kön och andra exkluderande system.  
 
Långsiktiga mål:  
 
3.1 Kvinnors meningsfulla deltagande i freds- och säkerhetspolitiska processer  
 

Under kongressperioden 2021–2023 arbetar vi för:  
 
3.1.1  att Sverige ska bedriva en feministisk* utrikes- och säkerhetspolitik  
3.1.2  att öka kvinnors deltagande och feministiska perspektiv i den säkerhetspolitiska 

debatten  
3.1.3  att stärka demokrati och motverka civilsamhällets krympande demokratiska utrymme  
3.1.4  att kvinnor, fred och säkerhetsagendan implementeras med fokus på konfliktförebyggande  
3.1.5  att stärka andra IKFF-sektioner i världen genom finansiellt och organisatoriskt stöd  
3.1.6  att kvinnors konfliktförebyggande arbete synliggörs, prioriteras och finansieras  

 
3.2 Social och ekonomisk rättvisa för alla  
 
Under kongressperioden 2021–2023 arbetar vi för:  
 

3.1.1  att ekonomisk och social rättvisa synliggörs som en förutsättning för fred  
3.1.2  att rasism och nationalism synliggörs och debatteras i relation till militarism och 

mänsklig säkerhet  
3.1.3  att miljö och klimat synliggörs och debatteras i relation till militarism och mänsklig 

säkerhet för alla  
3.1.4  att synliggöra de militära utgifternas negativa konsekvenser för social och 

ekonomisk rättvisa och mänsklig säkerhet 
 
*med feministisk utrikes- och säkerhetspolitik menar IKFF en politik baserad på en feministisk analys av fred och säkerhet. 
En sådan politik bekämpar grundorsakerna till krig och konflikt genom att utmana patriarkala strukturer och motverka 
militarisering och vapenspridning, nationalism och rasism, miljöförstöring och klimatförändringar. En feministisk utrikes- och 
säkerhetspolitik verkar för kvinnors meningsfulla deltagande, demokrati, nedrustning, jämställdhet, klimaträttvisa, 
omfördelningen av resurser och mänsklig säkerhet för alla.  
 
Den feministiska utrikespolitik som lanserades av regeringen år 2014 innehåller flera viktiga element av en sådan 
politik, men är begränsad i sin omfattning till utrikespolitiken samt saknar ett systemförändrande perspektiv.   



 

Proposition till kongress 2021 om fastställande av medlemsavgift 

2018 införde WILPF, Women’s international league for peace & freedom, ett nytt sätt att 
beräkna sektionsavgifter. Beräkningen utgår ifrån SPI, Social Progress Index, och antal 
medlemmar för att bättre spegla olika länders betalningsförmåga. Sverige ligger i högsta 
kategorin för SPI vilket innebär att vår sektionsavgift till WILPF kraftigt höjts sedan 2018. 
  
Idag har Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF, en medlemsavgift om 
240 kr/år, dvs 20 kr/månad. Av dessa 240 kronor går cirka 210 kr/år till WILPF 
internationellt. Summan varierar lite beroende på antal medlemmar och växelkurser. Utöver 
detta går 50 kr/år till lokalkretsar för de medlemmar som är kretsanslutna. Detta innebär att 
IKFF Sverige inte kan räkna med någon intäkt från medlemsavgifter idag och dessutom 
riskerar att gå minus då utgifterna till wilpf och kretsar överstiger de medlemsavgifter vi får 
in. 
 
Vid Kongressen 2017 höjde IKFF Sverige medlemsavgiften till nuvarande nivå för att minska 
sårbarheten i att helt vara beroende av projektmedel. Med avgiftsändringen till WILPF från 
2018 äts denna höjning upp och IKFF Sverige är fortsatt mycket ekonomiskt sårbara. 
Samtidigt behöver vi kunna täcka ett eventuellt underskott i de fall då utgifterna till WILPF 
samt kretsar blir större än intäkterna från medlemmar. 
 
Förbundsstyrelsen har under kongressperioden med anledning av detta format en arbetsgrupp 
för hållbar finansiering som arbetat aktivt för att minska organisationens beroende av 
projektbidrag och för att öka våra intäkter från andra källor, därav har organisationen nu 
förberetts för att ansöka om 90-konto. Detta arbete fortgår löpande. 
 
Något som framkommit i detta arbete är att IKFF behöver göra en justering av 
medlemsavgiften från nuvarande 20 kr/mån (240 kr/år) till 25 kr/mån (300 kr/år). Det vill 
säga en höjning med fem kr per månad. De medlemsintäkter som sektionen förfogar över för 
övrig verksamhet skulle med denna höjning av medlemsavgiften öka från ungefär 900 kr/år 
till 30 000 kr/år.  

Förslag till beslut: 

❖ Att IKFF Sverige från 2022 fastställer sin medlemsavgift till 300 kr/år – vilket 
motsvarar en höjning med fem kronor/månad. 

❖ Att kretsarna för varje kretsmedlem fortsatt får 50 kronor av medlemsavgiften. 



Motion till IKFF kongress 24-25 april 2021 
 
Differentierad medlemsavgift till Ikff 
 
Vi undertecknade medlemmar i Växjökretsen tycker att medlemsavgiften till Ikff bör 
differentieras, vilket innebär olika avgift för olika medlemmar, med en lägre avgift för studenter, 
pensionärer och halvtidsanställda. En lägre avgift för dessa grupper skulle locka nya medlemmar 
och underlätta ekonomiskt för en del av våra redan befintliga medlemmar. 
 
Vi yrkar att medlemsavgiften till Ikff differentieras med reducerad avgift för studenter, 
pensionärer och halvtidsanställda och full avgift för övriga. 
 
Växjö den 23 februari, 2021 
 
Annika Karlsson Ströberg, Britten Carlsson, Gudrun Algren, Eva Johansson, Ann-Kristin 
Andersson, Gunilla Åkesson, Tove Östergren, Lena Petersson och Kasplina Berggren 
 



Motion till IKFF kongress 24-25 april 2021 
Differentierad medlemsavgift till Ikff, insänd av Växjökretsen 
 
Yttrande från förbundsstyrelsen: 
 
Styrelsen instämmer med motionärerna om att en differentierad avgift med avsikt att betala 
efter förmåga är en bra princip. Styrelsen har dock lagt propositionen om höjd avgift utan 
uttalad differentiering. Detta på grund av att den avgift som nu föreslås behöver komma in 
från alla medlemmar för att vi ska kunna betala vår avgift till WILPF internationellt utan risk 
att göra minusresultat på medlemsavgifter.  
 
Styrelsen föreslår att propositionen bifalles utan differentiering nu, men att vi framåt kan 
undersöka om och hur en eventuell differentierad avgift skulle kunna införas. 
 
Styrelsen yrkar att: 

- Propositionen om fastställande av medlemsavgift om 300 kr/år (25 kr/mån) bifalles 
och gäller alla. 

- Att styrelsen under kommande period ser över möjlighet att differentiera 
medlemsavgiften.  

 



MOTION TILL IKFF:S NATIONELLA KONGRESS 2021. 

 

Vi föreslår att IKFF under kommande kongressperiod: 

− främjar arbetet för att förebygga att barn och ungdomar lockas till militariserade, fanatiska 

eller kriminella grupper och anammar dessas världsbild, praktik och ideologier 

− samarbetar med aktörer på lokal och nationell nivå som arbetar för samma syfte och har en 

god förankring bland barn, unga och deras familjer, och i synnerhet med de som arbetar för 

att förverkliga FN:s säkerhetsrådets resolution 2250 om Ungas fred och säkerhet. 

 

Bakgrund 

Idag hotas världens sköra fred och människors säkerhet av naturkatastrofer och djupa 

socioekonomiska orättvisor. Det väcker överlevnadångest hos alltfler. Kampen om rätten till och 

kontrollen över resurserna hårdnar. Många tvingas att migrera för att överleva och hamnar i 

marginalen. Spänningarna och polariseringen, den osunda nationalism, militariseringen av 

gränsområden och andra miljöer samt den öppna rasismen och diskrimineringen växer överallt. 

Alltfler barn och unga i tinande brukssamhällen och i bostadsområden utsatta för 

marginalisering, stigmatisering och nedmonterad välfärd lockas till och ”hittar hem” i fanatiska 

och kriminella, våldsbejakande samhörigheter.  De ser dessa sammanslutningar som sin enda 

möjlighet att förverkliga sina drömmar och bli ”någon” och som det enda sammanhang där de 

känner sig välkomna, ianspråktagna och kan få beskydd.  

Polisingripanden och fängelsedomar som sker först när våldet redan har inträffat och unga fått 

missta livet medan andra blivit förövare räcker inte. Insatser för att förmå de som redan hamnat 

i detta destruktiva beteende att sluta skjutas är viktiga. Men ännu viktigare är att förebygga att 

nya barn och unga håller ifrån sig ångesten, hopplösheten, diskrimineringen och upplevelsen 

av att inte behövas genom att bli kriminella, fanatiska nationalister och rasister, eller nutidens 

religiösa krigare. 

 Vi ser med oro på politiska aktörers oförmåga att vända på denna destruktiva utveckling och 

endast försöka hantera dess konsekvenser. Flera bland de fördjupar dessutom problemet genom 

stigmatiserande, rasistiska uttalanden samtidigt som de bagatelliserar det växande 

rasismmotiverat strukturella våldet som bland annat leder till utarmningen av bostadsområden 

med merparten mörkhyade invånare och därmed utslagning och utanförskap för alltfler pojkar 

och flickor redan innan de blivit 12 år. Vissa politiska aktörer legitimerar dessutom våldet och 

ökar våldspotentialen genom att glorifiera militarism, plädera för ökade resurser och 

befogenheter till privata vaktbolag och i vissa fall även för direkt militärt ingripande mot 

förfördelade bostadsområden (se M Cederbratt motion till Sveriges riksdag 2017). 

IKFF behöver intensifiera sitt arbete för att tillsammans med andra grupper, organisationer och 

enskilda personer förebygga att flera unga dras in i våldsbejakande gemenskaper eller lockas av 

militär propaganda och parafernalia. Vi behöver bidra till att skapa fredliga, faktiska alternativ för 

de unga, med utgångspunkt i kvinnors och ungdomarnas erfarenheter, kunskaper och perspektiv.  

En grundförutsättning för fred och säkerhet är social och ekonomisk rättvisa. En prioriterad 

uppgift för IKFF är därför att belysa alla former av diskriminering och förtryck samt de strukturer i 

samhället som upprätthåller dem, och verka för dess avskaffande.  

Arbetsgruppen för antirasism  



Motion till IKFF kongress 24-25 april 2021 
Gällande barn, unga och våldsbejakande grupperingar, insänd av arbetsgruppen för 
antirasism. 
 
Yttrande från förbundsstyrelsen: 
 
Styrelsen föreslår att motionen ska anses besvarad. 
 
Styrelsen delar antirasismgruppens analys och problembeskrivning. Styrelsen instämmer i 
att social och ekonomisk rättvisa är en grundförutsättning för fred och betonar att det arbete 
som IKFF redan gör inom detta område har förstärkts ytterligare i propositionen om 
handlingsprogram för kongressperioden 2021-2023. Styrelsen bedömer dock att IKFF som 
organisation i dagsläget inte har den roll, den position eller de resurser som krävs för att 
kunna arbeta i den riktning och på de sätt som föreslås i motionen.  
 
Styrelsen anser därmed att motionen är besvarad. 
 



Valberedningens rapport 2021–2023 
 
Sammanställd av Emma Rosengren, Josefin Lind och Lena Backhausen 
 
På IKFF:s kongress 2019 valdes Emma Rosengren, Josefin Lind och Lena Backhausen till 
valberedning för IKFF. Josefin utsågs av valberedningen till sammankallande.  
 
Valberedningens arbete intensifierades hösten 2020 då ett frågeformulär skickades till sittande 
styrelseledamöter. I samband med detta annonserades om kandidatur till styrelsen i 
medlemstidningen och i sociala medier. Under hösten/vintern har valberedningen haft möten 
via Zoom. Vi har även pratat med alla sittande ledamöter och alla nominerade kandidater i 
telefon. Valberedningen har också haft uppföljande möten via telefon och mail med några 
sittande och några nominerade.   
 
Efter samtal med sittande styrelseledamöter samt genomgång av nominerade beslutade 
valberedningen att prioritera följande saker i sitt arbete med att föreslå lämpliga kandidater till 
aktuella uppdrag:  
 

• Erfarenhet av styrelsearbete i IKFF samt kretsarbete: eftersom endast 3 
styrelseledamöter kandiderar till omval har vi prioriterat tidigare styrelseerfarenhet 
inom IKFF, och tidigare aktivt engagemang inom organisationen. Erfarenhet av 
kretsarbete har särskilt betonats av avgående styrelseledamöter som ett viktigt bidrag 
till styrelsens arbete.  
 

• Erfarenhet av ekonomi, HR och ledning: i enkätsvar har flera ledamöter i föregående 
styrelse betonat vikten av kunskap om ekonomi, HR och ledning i den nya styrelsen. 
Därför har valberedningen särskilt efterfrågat dessa erfarenheter.   
 

• Mångfald: IKFF bör vara en organisation som återspeglar det samhälle organisationen 
verkar i, vilket också har betonats i enkätsvar från flera ledamöter. Valberedningen har 
därför i största möjliga mån försökt föreslå styrelseledamöter med olika bakgrund vad 
gäller till exempel etnicitet, ålder och geografisk härkomst. Värt att notera är att endast 
kvinnor föreslås till styrelsen.  

 
Valberedningens förslag till styrelsesammansättning samt kort motivering av de nominerade 
följer på nästa sida. Valberedningen är enig om förslaget. Efter redovisningen av 
valberedningens förslag följer några medskick till den styrelse som väljs av kongressen.  
 
 
 
 
 
 
  



  2 

Valberedningens förslag till styrelse för IKFF 2021–2022 
 
Ordförande (1): 
Lina Hjärtström (omval) 
Lina Hjärtström har under föregående mandatperiod haft delat ordförandeskap tillsammans 
med Jennifer Råsten (som pga. stadgan inte kan väljas om, varken till position el annan 
styrelsepost). Lina har stor erfarenhet av IKFF:s arbete på lokal, nationell och internationell 
nivå. Hon har därtill goda administrativa förmågor och ett väl fungerande samarbete med 
IKFF:s kansli. Valberedningens bedömning är att det är av stor vikt att Lina får fortsatt 
förtroende att leda organisationen som ordförande under kommande mandatperiod.  
 
Ledamöter (8):  
Daniella Johnson (omval, ny position) 
Daniella Johansson har tidigare kongressperioder fungerat som styrelsens kassör. Hon har 
goda administrativa och organisatoriska förmågor och bidrar med såväl kompetens som 
engagemang till styrelsearbetet. Även om Daniella har suttit två perioder anser 
valberedningen det vara av stor vikt att hon får förtroendet att sitta ytterligare en period (dock 
ej med samma funktion). Därför föreslås att Daniella väljs till ledamot.  
 
Louise Ricknert (omval)  
Louise Ricknert har stor erfarenhet av projektarbete både inom det civila samhället och i 
universitetsvärlden. Hennes breda kompetens har bidragit mycket till styrelsens arbete under 
den föregående mandatperioden. Med sin erfarenhet av IKFF och sina goda organisatoriska 
förmågor ser valberedningen Louise som en stor tillgång och föreslår att hon får förtroendet 
att bidra till IKFF:s arbete under ytterligare en mandatperiod.  
 
Jeanette Thorell (nyval) 
Jeanette Thorell har omfattande erfarenhet av ledarskap, ekonomi och HR. Jeanettes långa 
erfarenhet av ledning och styrning, hennes trygga, visionära och kompetenta stil samt hennes 
värderingsgrunder innebär att hon är ett viktigt tillskott till IKFF:s styrelse. Valberedningen 
ser gärna att Jeanette får uppdraget som kassör, ett uppdrag som styrelsen utser vid 
konstituerande möte. 

Fanny Wellén (nyval) 
Fanny Wellén har tidigare varit engagerad i arbetsgruppen för folkbildning och 
medlemsutveckling, och hon har på flera sätt bidragit till IKFF:s digitala arbete. Hon har goda 
organisatoriska förmågor och valberedningens övertygelse är att hon kommer kunna bidra 
mycket till arbetet med kommunikation, medlemsengagemang och digitalisering. Fanny är 
nominerad av Stockholmskretsen.  
 
Rahmo Sheeq Aadan (nyval) 
Rahmo Sheeq Aadan bor i Norrköping där hon är förtroendevald inom kommunala uppdrag. 
Hon arbetar inom LSS och är ordförande för Rahmo Foundation som arbetar riktat mot 
kvinnor, barn och ungdomar. Rahmo kommer ursprungligen från Somalia och flydde från 
kriget 1989. Valberedningen anser att Rahmo bidrar med viktiga kompetenser och 
erfarenheter bland annat inom funktionshinderområdet och med egen erfarenhet av krigets 
verkningar.  
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Deborah Solomon (nyval) 
Deborah Solomon gjorde praktik på IKFF:s kansli i Stockholm våren 2019. Hon brinner för 
frågor om jämställdhet, migration, HBTQ och antirasism. Hon har tidigare erfarenheter bland 
annat från Ungdom mot Rasism och har goda administrativa och organisatoriska förmågor. 
Valberedningen menar att antirasistiska frågor är av central vikt för IKFF:s arbete och att 
Deborah har viktiga erfarenheter att bidra med inom detta område.  
 
Desirée Sterner (nyval) 
Desirée Sterner har omfattande erfarenhet av föreningsarbete och organisationsutveckling. 
Hon har ett väl utvecklat strategiskt tänkande vad gäller medlemsorganisationer som IKFF. 
Desirée har även erfarenhet av IKFF:s nordiska samarbete. Hennes tidigare erfarenheter inom 
området gör att valberedningen ser henne som en värdefull resurs för IKFF.  

 
Victoria Gonzales (nyval) 
Victoria Gonzales är nominerad av och aktiv i Växjökretsen. Hon har lång erfarenhet av 
fredsarbetet och har tidigare suttit i styrelsen för IKFF Sverige. Victoria har ursprung i 
Bolivia, har ett stort kontaktnät och omfattande erfarenhet av samarbete med olika aktörer. 
Hennes starka kretsbakgrund gör att valberedningen anser att hon har viktiga infallsvinklar för 
det nationella styrelsearbetet.   
 
Suppleanter (2, i nedanstående ordning):  
 
Sara Razi Ullah (nyval)  
Sara Razi Ullah studerar freds- och konfliktstudier i Göteborg. Hon har tidigare varit 
styrelsetrainee hos Operation 1325 och är aktiv i Utrikespolitiska Föreningen vid Göteborgs 
universitet. Hon har även varit aktiv i en rad andra organisationer. Utöver goda kunskaper i 
svenska, engelska och franska talar Sara även urdu. Då tidigare styrelse har efterlyst bred 
språkkompetens är detta av särskilt stor vikt för styrelsen.  
 
Ariana Durani (nyval) 
Ariana Durani studerar juridik i England och bor nu i Malmö. Hon är aktiv i Malmö-
Lundkretsen och brinner för frågor kring feministisk utrikespolitik och kärnvapennedrustning. 
Ariana Durani är nominerad av avgående styrelseledamot. Valberedningen menar att Arianas 
kretserfarenhet ger henne viktiga perspektiv för IKFF:s nationella arbete.  
 
Övriga poster  
 
Revisorer (2):  
Christina Gotting, auktoriserad revisor (omval)  
Christina Gotting sköter redovisningen av IKFF:s ekonomi och är synnerligen lämplig för 
uppdraget som revisor. Valberedningen förordar därmed omval. 
 
Johanna Dahlin, föreningsrevisor (omval) 
Johanna Dahlin har tidigare fungerat som föreningsrevisor för IKFF och har genomfört 
arbetet på ett utmärkt sätt. Valberedningen förordar därmed omval. 
 
Revisorssuppleanter (2): 
Eva Stein, auktoriserad revisor (omval) 
Eva Stein har fungerat som revisorssuppleant tidigare och har skött sitt uppdrag på ett utmärkt 
sätt. Valberedningen förordar därmed omval.  
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Josefine Karlsson, föreningsrevisorssuppleant (nyval) 
Josefine Karlsson har för ett flertal år sedan arbetat som generalsekreterare för IKFF. Med sin 
stora erfarenhet av organisationsarbete och ledarskap är Josefine en mycket lämplig kandidat.  
 
Övriga nominerade som har tackat ja:  
Ellinor Chamoun  
Ellinor Chamoun har studerat freds- och konfliktkunskap i Växjö och har stor kunskap om 
föreningsarbete och organisering. Valberedningen skulle gärna nominera Ellinor till suppleant 
för styrelsen. Eftersom tidigare styrelseledamöter specifikt har efterfrågat kretserfarenhet har 
vi dock prioriterat andra kandidater.  
 
Valberedning:  
Det är upp till kongressen att föreslå och välja valberedning. Nuvarande ledamöter i 
valberedningen meddelar att de inte ställer upp till omval.  
 
Poster som styrelsen utser:  
 
Kassör:  
Även om det är styrelsen som utser kassör är det valberedningens mening att Jeanette Thorell 
är mycket lämpad för detta uppdrag.  
 
Vice ordförande:  
Valberedningen är mycket positivt inställd till delat ordförandeskap och ser gärna att styrelsen 
utser en vice ordförande inom sig. Eftersom det är av stor vikt att ordförande och vice 
ordförande har ett gott samarbete anser vi oss inte kunna utse en lämplig kandidat. Istället 
föreslår vi att styrelsen tar tid på sig att fundera över det eventuella behovet av en vice 
ordförande, och utser en sådan om behov anses finnas och när lämplig tid har gått.  
 
Internationell representant: 
I samtal med nominerade visade framförallt Desirée Sterner intresse av att arbeta med 
WILPF. Hon har tidigare deltagit i nordiskt IKFF-samarbete.  
 
Övriga reflektioner: 
 
I händelse av behov av fyllnadsval under mandatperioden 
Som redogjorts för ovan anser valberedningen att Ellinor Chamoun är en utmärkt kandidat till 
IKFF:s styrelse. Om någon lämnar sitt uppdrag under mandatperioden och fyllnadsval 
behöver göras rekommenderar vi kommande valberedning att kontakta Ellinor.  
 
 
 
 
 
 
 




