
Verksamhetsberättelse 2017-2019 

Feministiskt Initiativ region Jönköping 

 

organisationsnummer 802504-1594 

Verksamhetsåren 2017-03-08 – 2019-03-23 

Styrelsen  

Styrelsen har bestått av Ewelina Axell (ordförande)  Carin Sollenberg (vice ordförande), 

Jesper Persson (kassör) Alexandra Jauhiainen och Staffan Kolhammar (ersatte Baharan 

Raoufi)    

Sociala medier, statistik från 2019-02-14:  

 Facebook: 337 följare  

 Twitter:  281 följare  

 Instagram: 85 följare  

 



Verksamhetsåret 2017-03-08 – 2018-03-30  

Medlemmar: 87 st   

Aktiviteter  

 Medlemsmöte inför partikongressen 2017.  

 Under 2017 har styrelsen haft kontakt vid några tillfällen haft kontakt med 

medlemmar i de kommuner som inte har någon kommungrupp.   

 Föreningen har startat upp ett bankkonto på Swedbank för att kunna ta emot 

pengar från Feministiskt initiativ nationellt. Det är ett krav från dem att 

föreningen har ett eget konto.  

 2018 I januari hade vi medlemsmöte för hela länet där vi bestämde vilka som 

ska vara ombud för Jönköpings län vid den nationella valkonferensen 24-25 

februari i Malmö.   

 Försök till bokning av homeparty med Gudrun i Värnamo, tyvärr blev mötet 

inställt.  

 Medlemsmöte inför den nationella valkonferensen i februari.  

 Förfrågan från Miljöpartiet om att dela lista i kommunfullmäktigevalet i Aneby. 

Vi har få medlemmar i Aneby och ingen hade möjlighet. 

 Feministisk folkbildning med Gudrun Shyman, februari, i Jönköping och 

Nässjö. 

 Deltagande på valkonferens och extrainsatt kongress i Malmö, februari 

 

Verksamhetsåret 2018-03-30 – 2019-03-23  

Medlemmar: 86 st 

Aktiviteter  

 Beslut om att inte ställa upp i val till regionfullmäktige. Dock lämnades 

samtyckesblankett in till länsstyrelsen för en person för säkerhets skull. 

 I april deltog vi i kampanjen Rosa stolar i Jönköping och Värnamo. Vi hade en 

gemensam träff där vi målade stolarna. 

 Under 2018 har styrelsen haft kontakt vid några tillfällen haft kontakt med 

medlemmar i de kommuner som inte har någon kommungrupp.   

 Valparty med Gudrun Skyman och Luis Lineo i Jönköping och Bodafors.  

 Deltagande i skoldebatt i Sävsjö 

 Deltagande i lättpratad valdebatt på Ryhov. 

 Ekonomi-politiskt rådslag inför kongressen, Stockholm 

 Medlemsmöte i december för att välja ombud till kongressen och 

valkonferensen i februari 2019. 

 Medlemsmöte i januari för att förbereda ombuden inför kongressen. 

 Deltagande på kongressen och valkonferensen i Sundsvall, februari 


