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Hälsning från ordförande
Att vi lever i oroliga tider är minst sagt en underdrift.  Det är lätt att känna sig maktlös, men vi

kan inte ge upp. 

Nu behövs kvinnorörelsen mer än någonsin och för oss i Fredrika Bremer-förbundet finns

mycket klokskap att ösa ur vår egen historia. På midsommardagen 1854 publicerades Fredrika

Bremers fredsappell i Aftonbladet där hon uppmanar kvinnor att organisera sig för freden. Det

var hennes övertygelse att kvinnorna hade ett särskilt uppdrag för den. Jag delar hennes

övertygelse. Vi vet att när kvinnor bidrar i fredsförhandlingar håller dessa längre. Trots det

bjuds sällan kvinnor in till dessa samtal. 

Jag är glad och stolt över vad Fredrika Bremer-förbundet lyckats åstadkomma under det

gångna året. Att vi trots pandemin kunnat skapa innehåll för medlemmar, bidragit till ökad

kunskap och drivit opinion i frågor som stärker kvinnors egenmakt och frihet. Allt detta gör oss

starkare och bättre rustade.

Jag är glad och stolt över att våra internationella samarbeten ökat och fördjupats. Vi står

starka tillsammans med den globala kvinnorörelsen när vi behövs som mest. Slutligen är jag

också glad och stolt över att just du valt att vara medlem i Fredrika Bremer-förbundet. Vi har

en fantastisk historia att luta oss mot, men bara tillsammans med våra medlemmar är vi

relevanta idag och i framtiden. 

Så för att citera kvinnan vars namn vårt förbund bär: Stig upp! Du har stora ting att lefva för!

Camilla Wagner, ordförande Fredrika Bremer-förbundet

Fotograf Anneli Nygårds  PRO



Medlemsorganisation

Opinion och bildning

Stiftelser och stipendier

Fredrika Bremer-förbundet är en partipolitiskt och religiöst oberoende

medlemsorganisation som verkar för jämställdhet. Vår vision är jämställdhet i hem,

yrkesliv och samhälle. Förbundet har funnits sedan 1884.

Fredrika Bremer-förbundet har under 2021 arbetat inom tre verksamhetsområden:

Medlemsorganisation
Fredrika Bremer-förbundet är en demokratisk medlemsorganisation där individuella

medlemmar är direktanslutna till förbundets riksorganisation. Medlemmarna har på

några platser i landet valt att organisera sig i lokala kretsar. Förbundet är också en del av

den internationella jämställdhetsrörelsen.



Ny krets på Gotland

"Fredrika Bremer-förbundet är en partipolitiskt och religiöst obunden

medlemsorganisation som verkar för jämställdhet sedan 1884. Nu finns vi åter på

Gotland och hoppas att du vill vara med och bidra till jämställdhetsarbetet, i ditt eget

närområde och samhället i stort.

Gotlandskretsen blir vad vi gör den till. De frågor vi inledningsvis vill arbeta för är

jämställda och kompetenta styrelser, mäns våld mot kvinnor och jämställd ekonomi. Vad

brinner du för?  Kom med i Fredrika Bremer-förbundet och var med och påverka

samhället."

- Elisabeth Kalkhäll, ordförande i Gotlandskretsen

Det var Elisabeths ord när Gotlandskretsen startades. Efter snart ett fullgjort

verksamhetsår så har kretsen redan dryga 50 medlemmar och vi hälsar dem varmt

välkomna till förbundet!



Medlemmar

Det viktigaste vi har i Fredrika Bremer-förbundet är våra medlemmar. De är grunden till

att vi kan driva vår verksamhet.

Under 2021 har verksamheten varit begränsad på grund av pandemin. Trots det har

förbundet rekryterat 249 nya medlemmar och den 31 december 2021 var vi 1089

medlemmar varav 65 studerande och 51 familjemedlemmar. 

I och med detta så ökar Fredrika Bremer-förbundet sitt medlemstal under 2021 och det

är första gången vi gör detta sedan 2015! 

En av anledningarna till ökningen är uppstarten av den nya Gotlandskretsen.

3 %
Antalet medlemmar under 2021 har ökat med 3%

Kretsar

Förbundets medlemmar finns organiserade i lokala kretsar på på tolv platser i landet.

Arbetet i kretsarna leds av kretsordförande. Vi har under 2021 haft tre digitala

kretsordförandemöten där vi vid två av dem haft externt stöd från ABF för att stärka oss  

i att hålla digitala årsmöten och söka projektmedel. 

Sundsvall- ordförande Gunilla Österholm

Göteborg – ordförande Agneta Elvin

Jönköping- ordförande Helena Perlerot

Malmö- ordförande Sannie Jensen

Örnsköldsvik- ordförande Lisa Åhman 

Gotland- ordförande Elisabeth Kalkhäll 

Avesta- ordförande Margareta Nord 

Båstad- ordförande Margareta Lindgren

Karlstad- ordförande Monica Nordenström

Landskrona- ordförande Kerstin

Christensson

Linköping- ordförande Margaretha

Aronsson 

Stockholm/Uppsala- ordförande Ulla

Lindvall 



Årsmöte

Årsmötet är ryggraden i Fredrika Bremer-förbundets verksamhet och 2021 genomfördes

årsmötet digitalt med hjälp av Suffra och Zoom. Ordförande för mötet var Mimmi

Garpebring. Dagen innan årsmötet arrangerades en inspirationsföreläsning om jämställd

ekonomin med Agneta Stark och vi fick en presentation av förbundets nya grafiska profil,

framtagen pro bono av Nyla design. 

Styrelsen

Under 2021 har styrelsen haft nio ordinarie möten, varav sju digitala och ett fysiskt. Vid

årsmötet den 9 maj valdes Camilla Wagner för ytterligare ett år som ordförande.

Styrelsen har under året bestått av Camilla Wagner, Stina Alm, Jelena Dojcinovic, Åsa

Märs, Jessica Arvidsson , Agneta Söderlund, Saga Löved,  Fredrik Bondestam, och Olga

Persson. Suppleanter har varit. Fanny Widman,  Leila El-Sherif Wollheim och Lotta

Amnebjer Nordqvist.

Styrelsens presidium har bestått av Stina Alm, kassör och Jelena Dojcinovic, vice

ordförande, ledamot Saga Löved och Camilla Wagner, ordförande samt adjungerad

generalsekreterare Elisabet Minnhagen.

Stina Alm har varit ordförande i förbundets stiftelseråd och Camilla Wagner i det

nybildade Hertharådet. 



Hertha
Hertha är världens äldsta ännu utgivna feministiska tidskrift och har anor ända tillbaka

till 1859. Då hade den namnet ”Tidskrift för hemmet”. Tidskriften är fortsatt en viktig röst

för förbundet och under 2021 har vi ökat utgivningstakten till fyra nummer per år.

För att nå en bredare målgrupp än förbundets medlemmar har vi även publicerat delar av

det tryckta materialet på förbundets nya webbsida. 

Herthas redaktion har under 2021 bestått av Camilla Wagner, chefredaktör, Lisa Stevik,

redaktör och Emma Young, art director/formgivare samt flera medlemmar som bidragit

med idéer, texter och innehåll.





Opinion och bildning
Fredrika Bremer-förbundet bedriver själva och tillsammans med andra folk- och

opinionsbildande aktörer verksamhet inom jämställdhetsområdet. Arbetet sker

huvudsakligen i de lokala kretsarnas programverksamhet men förbundsstyrelsen driver

också opinionsbildning genom debattartiklar, seminarier, samtal med

politiker/beslutsfattare, utdelning av priser och på sociala medieplattformar.



Livslång ekonomi

Under 2021 fick Fredrika Bremer-förbundet chansen att driva

projektet Livslång ekonomi tack vare projektpengar från

Jämställdhetsmyndigheten.

I Livslång ekonomi har vi tagit fram 8 utbildningsfilmer i jämställd

privatekonomi och familjejuridik. Vi har, tillsammans med ABF

Sverige, skrivit en studiehandledning om hur man håller en

studiecirkel med hjälp av utbildningsfilmerna. I

studiehandledningen finns det diskussionsfrågor och olika

övningar så att vem som helst ska kunna leda en studiecirkel med

hjälp av handledningen. Vi har även tagit fram ett digitalt

fördjupningsmaterial med 19 olika övningar, tips och guider i

jämställd privatekonomi och familjejuridik. Hela

utbildningsmaterialet finns tillgängligt på vår nya hemsida.

Inom ramen för projektet tog vi även fram en Kantar

Sifoundersökning. Med hjälp av undersökningens resultat har vi

skapat medialt fokus på frågan om ekonomisk jämställdhet för att

driva på den strukturella förändring som behövs i vårt samhälle. Vi

har själva spridit resultaten med hjälp av två pressmeddelanden,

en debattartikel i ETC och genom att medverka i TV4

Nyhetsmorgon. Kantar Sifoundersökningen har därefter lyfts i

flera medier, bland annat i Aftonbladet,  ETC, P4 Värmland,

Femina, ABF medlemstidning fönstret, Fempers och i Hertha.

Utifrån mediekanalernas individuella räckvidd och utifrån att vi

inte kan säkerställa att det finns en viss överlappning i vilka

individer som nås, har vi beräknat att vi nått sammanlagt

2.200.000 personer med information från projektet Livslång

ekonomi. 

Men projektet är inte slut. Nu inleds nästa steg för Livslång

ekonomi - att bli en del av Fredrika Bremer-förbundets

verksamhet. Vi hoppas att våra lokala kretsar kommer starta upp

årliga studiecirklar i Livslång ekonomi. Delvis för att värva nya

medlemmar men framförallt för att sprida kunskapen om hur vi

ska nå ekonomisk jämställdhet. 

https://www.youtube.com/watch?v=p2lLP2O7v84
https://www.youtube.com/watch?v=LJIm2uZeMcI
https://www.youtube.com/watch?v=VbM3H3oMoYU&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=qHgFvIdzmGg&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=9pzLbbGcz24&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=68VqbGFxsHY&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=Owuh6JZTKx8&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=qD0NNcfunnU&t=1s
https://fredrikabremer.se/resurser/livslang-ekonomi/


Kretsarnas programverksamhet

"Jag heter Emilie" Författarafton med Bodil Tingsby om Emilie Flygare-Carlén

Göteborgskretsen

"Hur arbetar Malmö med kvinnofrid och våld i nära relationer" Malmökretsen 

"Den digitala vardagen – risker och möjligheter"  med Jelena Dojcinovic

Landskronakretsen 

Båstadkretsen firar 100 år! 

Kretsarnas programverksamhet har precis som under 2020 bland annat bestått av

seminarier, föreläsningar, studiebesök och studiecirklar. På grund av coronapandemin

och dess restriktioner har programverksamheten varit kraftigt begränsad i jämförelse

med tidigare år.

 

Trots att pandemin inneburit ett minskat antal aktiviteter har den digitala distributionen

inneburit att medlemmar har kunnat ta del av andra kretsars arrangemang, vilket i

praktiken gjort utbudet bredare. 

Förbundets kretsar har bland annat bjudit på följande föredrag:  



Projekt

FREDRIKAS SALONG
Under hösten 2020 initierade Fredrika Bremer-förbundet,  tillsammans med Sällskapet

för Fredrika Bremer-studier och Haninge kommun projektet Fredrikas salong, en digital

bokcirkel kring feministiska klassiker. Under 2021 har vi med hjälp av egen finansiering

och Haninge kommun producerat två avsnitt av bokcirkeln som finns publicerade på

förbundets webbsida. 

JÄMSTÄLLDHETSHISTORIA
Förbundet har också i samarbete med ABF omvandlat den tidigare föreläsningen

”Jämställdhetshistoria” till en studiecirkel. Cirkeln genomfördes med 10 deltagare under

hösten 2021 och leddes av förbundets generalsekreterare och en volontär. 

FREDRIKA REKREATION OCH BILDNING 
Under 2021 har kansliet påbörjat planeringen för Fredrika Rekreation och bildning, en

satsning som förbundet gör i samverkan med olika folkhögskolor runt om i Sverige med

start 2022. Tanken är att skapa en bildningsverksamhet riktad till olika grupper av

kvinnor och som delvis kan finansieras med hjälp av stipendiemedel från några av de

stiftelser som förbundet förvaltar. 

https://www.youtube.com/watch?v=W8lP-6e4LmI&list=PLRAIK7KjM87pfKU7ckkon6Cu7oBa4QQyk
https://www.youtube.com/watch?v=W8lP-6e4LmI&list=PLRAIK7KjM87pfKU7ckkon6Cu7oBa4QQyk


Samarbeten

LÖN HELA DAGEN OCH PENSION HELA ÅRET 
Förbundet deltog precis som tidigare år i 2021 års upplaga av kampanjen ”lönheladagen”

för att uppmärksamma den fortsatta lönediskrimineringen på svensk arbetsmarknad.

Med delar av nätverket genomförde vi även systerkampanjen “pensionhelaåret” under

hösten 2021 där huvudbudskapet var att lyfta de ojämställda pensionerna. 

SAMARBETEN MED SVERIGES KVINNOLOBBY
Sedan i mars 2021 delar Fredrika Bremer-förbundet lokaler med Sveriges kvinnolobby

vilka vi också är medlemmar i. Den fysiska närheten har lett till flera samarbeten, både

gemensamma seminarier som "Varför är det viktigt med en kvinna som statsminister?"

inför valet av ny partiledare i socialdemokraterna, manifestationer kring

förlossningskrisen i Stockholm och gemensamt arrangerade fortbildningar kring sociala

medier för Sveriges kvinnoorganisationer. 

 

#NURÄCKERDET
Förbundet  har tillsammans med flera andra organisationer och privatpersoner drivit

uppropet #Nuräckerdet där vi kräver en kriskommission som gör en samlad bedömning

av kostnaderna för, och effekterna av, ojämställdheten inom alla samhällsområden. 

Initiativtagarna bakom uppropet arrangerade i november ett riksdagsseminarium med

samma namn. 

Fotograf Anneli Nygårds  PRO



Fotograf Anneli Nygårds  PRO

”Vi kräver en kriskommission för jämställdheten” publicerad i

Expressen.

”Kvinnor måste ha råd att börja ett eget liv” publicerade i ETC. 

”Efter 16.12 får ni ingen lön, kvinnor” publicerad i Aftonbladet. 

“Tyvärr, kvinnor – i dag slutar ni få pension”  publicerad i

Aftonbladet.  

“En våldtäkt är aldrig någonsin frivillig” publicerad i Dagen 

Förbundets ordförande och generalsekreterare har även undertecknat debattartiklarna:

SOU 2021:56 ”Nya regler om utländska föräldraskap och

adoption i vissa fall”.

Förbundet har även undertecknat “Deklarationen för en stark

demokrati." 

Fredrika Bremer-förbundet får återkommande förfrågningar från svenska regeringen att

svara på remisser som rör vårt verksamhets- och expertområde. 

Förbundets styrelse har under 2021 mottagit och svarat på följande remissförfrågan: 

https://www.expressen.se/debatt/vi-kraver-en-kriskommission--for-jamstalldheten/
https://www.etc.se/debatt/kvinnor-maste-ha-rad-att-borja-ett-nytt-liv
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/VqGmKJ/efter-1612-far-ni-ingen-lon-kvinnor
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/a7v6VE/tyvarr-kvinnor--i-dag-slutar-ni-fa-pension
https://www.dagen.se/debatt/2021/01/30/en-valdtakt-ar-aldrig-nagonsin-frivillig/
https://www.regeringen.se/49d7b0/contentassets/785ebe8c29e84c6ebf1c9857b0892516/nya-regler-om-utlandska-foraldraskap-och-adoption-i-vissa-fall-sou-2021-56.pdf
https://vardemokrati.se/om-deklarationen/
https://vardemokrati.se/om-deklarationen/


Stiftelser och stipendier
Fredrika Bremer-förbundet har genom historien fått förtroendet att förvalta och vara en

del i förvaltningen av ett flertal olika stiftelser, som i sin tur bedriver verksamheter och

delar ut stipendier till individer och organisationer.

Förvaltning

Förbundets två värdepappersportföljer har under 2021 förvaltats av Danske Bank och

under större delen av året skedde detta med diskretionär förvaltning. Under hösten 2021

så ändrade banken sina tjänster och förvaltningen sker nu istället genom rådgivande

förvaltning. 

Utdelningar



Vårdtacket

Alla har vi påverkats av coronapandemin, vissa mer än andra. Det finns de som har gjort

enastående insatser för att få vårt samhälle att fungera. Framförallt är det i

kvinnodominerade yrken inom vård och omsorg som har stått mitt i pandemins centrum.

I Fredrika Bremer-förbundet har vi genom vår snart 140-åriga historia arbetat med att

stärka kvinnors möjligheter att arbeta för sin egen försörjning. Vi har också fått

förtroendet att förvalta enskilda individers donationer, och genom detta kunnat dela ut

stipendier främst till kvinnors utbildning och rekreation. 

I år använder vi denna möjlighet till att dela ut rekreationsstipendier till personer som på

olika sätt varit en del av den enorma arbetsinsats som gjorts inom vård- och omsorgen

under coronapandemin, som vi kallar Vårdtacket. Av ca 40 nomineringar var det 8

stycken som stack ut lite mer. Nomineringen har skett av personernas kollegor.

"Det är fantastiskt roligt att kunna uppmärksamma och stötta några kvinnor som har

gjort stora insatser under coronapandemin. Vi hoppas att uppmärksammandet av dem

leder till att vårdpersonal i stort får det erkännande som de utan tvekan är värda efter

senaste årets kraftansträngning", säger Camilla Wagner, ordförande i Fredrika Bremer-

förbundet.

 

Utöver de 8 individer som får ett stipendium som en del av Vårdtacket på 10 000 kronor

vill Fredrika Bremer-förbundet särskilt uppmärksamma den nominering som kom in från

verksamhetschefen Eva Norberg, i syfte att lyfta alla de 50 kvinnor som hon arbetar

tillsammans med på Solgårdens äldreboende i Sköndal.



"Denna nominering tog tag i oss i juryn på ett särskilt sätt och förtjänas att lyftas. Vilket

engagemang och stöd till de äldre särskilt när nära och kära inte varit närvarande.

Dessvärre har vi inte möjlighet att dela ut stipendier till grupper eller hela arbetslag på

det sättet vi hade önskat", säger Camilla Wagner. 

Fredrika Bremer-förbundet valde därför att uppmärksamma Eva Norberg och hela

hennes personal genom att publicera hennes nominering, och med hjälp av lokala

företagare uppmärksamma medarbetarna på Solgården med en liten symbolisk gåva.    

 

Mottagare av samtliga stipendier är:

Neyla Laiton Nilo, Silviasyster & aktivitetssamordnare Kista

Tina Nordqvist, Samordnare Covid-19 Norrköping

Ann-Lois Ringström, avdelningschef, Västerås

Johanna Flack, Undersköterska Varberg

Anna Carpenter, Sjukgymnast, Karlskoga

Sandra Sturk, Sjuksköterska, Båstad

Cathrine Thorn, Undersköterska, Eskilstuna 

Lisa Stark, Biomedicinsk analytiker, Jönköping

Stipendiaterna har valts ut av en jury bestående av:

Camilla Wagner, ordförande Fredrika Bremer-förbundet styrelse

Karin Milles, ordförande Fredrika Bremer-förbundets stiftelseråd

Agneta Söderlund, ledamot Fredrika Bremer-förbundet styrelse

Eveline Jacobsson, sjuksköterska inom intensivvården och sommarpratare 2020

John Mellkvist, PR-konsult och författare till boken ”Välj din ålder”



Rekreationsstipendium

“2020 var ett speciellt år och innebar mycket lidande och död. Många fick också arbeta

hårt för att ta hand om sjuka eller anhöriga och hålla i gång samhället under krisen.

Förutom det lidande och den död som drabbat många har också möjligheterna till vila

och rekreation varit begränsade. Resor och socialt umgänge som gett tillvaron en

välförtjänt guldkant har fått ställas in och skjutas upp. Nu, när hoppet börjar gro att vi

snart har en mer normal tillvaro framför oss sätter i stället ekonomin käppar i hjulet för

många. Är du en av dem som inte har ekonomi till den där guldkanten? “

Med den uppmaningen utlyste vi under 2021 Fredrikas rekreationsstipendium för kvinnor

med låg inkomst. 21 kvinnor mottog stipendier à 5 000 kronor. 

Övriga stiftelse- och
styrelseengagemang

Fredrika Bremer-förbundet utser styrelseledamöter och revisorer till en rad olika

stiftelser, bland annat Stiftelsen Apelrydsskolan, Stiftelsen Apelryd International,

Stiftelsen Otto och Signa Broms hemskola på Vackstanäs, Stiftelsen Fistulasjukhuset,

Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas minnesfond och Hultenheimsk-Wernstedska

stiftelsen.  



Administration, ekonomi
och kommunikation
Ny grafisk profil och webb

I samband med årsmötet 2021 presenterade styrelsen förbundets nya grafiska profil och

logotype. Framtagningen av logotypen gjordes genom ett pro bono-samarbete med Nyla

Design. Logotypen är en del av en strategisk satsning för att nå nya medlemmar och

kommunicera tydligare gentemot befintliga. Den nya grafiska profilen är steg ett i att ta

Sveriges äldsta jämställdhetsförbund in i samtiden.

"Vi behövde ta ett nytt grepp för att tydligare förmedla hur vår unika historia hänger ihop

med samtiden och dagens stora jämställdhetsutmaningar. Vi har varit en viktig röst i

debatten sedan 1884 och är det fortfarande", säger Camilla Wagner, ordförande Fredrika

Bremer-förbundet.

Utöver logotyp och färgskala innefattar profilen också en uppsättning typsnitt som valts

ut för att de är tydliga, tillgängliga och användbara.

Under det första året med den nya grafiska profilen har förbundet bland annat utvecklat

en ny, mer tillgänglig, hemsida. Den grafiska profilen har också haft en avgörande roll i

arbetet med att expandera och utöka förbundets närvaro i olika sociala medier och

kommunikationen med våra medlemmar i form av ett nytt medlemsbrev. Inför 2022 och

2023 ser vi att profilen redan ger resultat i att skapa ett samband mellan förbundets

historia och vårt nuvarande arbete.



Kommunikation

Förbundet har under 2021 haft aktiva konton på Facebook, Instagram, LinkedIn och

Twitter. Vi har under året prioriterat Facebook och Instagram. Under 2021 ökade antalet

följare på Facebook 292 personer och på instagram med 890 följare. Vi ser ett fortsatt

behov av att satsa på våra sociala medier för att stärka förbundets varumärke, få fler

medlemmar och skapa bred opinion för våra frågor. Satsningen på våra sociala medier

har varit möjlig tack vare att vi haft en anställd utöver generalsekreteraren som kunnat

arbeta delvis som kommunikatör. 

Vi har under året producerat sex stycken digitala medlemsbrev som distribuerats via e-

post till förbundets medlemmar. 

0 250 500 750 1 000

Facebook 
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292

890



Kansliet

Under 2021 genomfördes flytt av kansliet som nu är inrymt i Sveriges kvinnolobbys

lokaler på Karlbergsvägen 86 A i Stockholm. Där har Elisabet Minnhagen varit anställd

som generalsekreterare och AnnaStina Johansson som

projektledare/organisationssekreterare. 



Finansiering

Under året har förbundet ansökt och rapporterat om organisationsbidrag från

jämställdhetsmyndigheten. Vi har också blivit beviljade stöd från Gustav den femtes 90-

års fond för projektet Fredrika Akademi vilket genomförs under 2022. 

För att kunna finansiera ytterligare en heltidstjänst har vi hyrt ut vår

projektledare/organisationssekreterare på 25% till organisationen Winnet Sverige.

  

Vi har också påbörjat en försäljning av annonser till Hertha och i samarbete med

Feministsmeden tagit fram smycket “Herthahänget” som är inspirerat av vår nya

grafiska profil. 


