VERKSAMHETSPLAN 2019
Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd

SEKs vision är en värld präglad av fred, rättvisa och respekt för skapelsen där alla människor har
möjlighet att bidra till och bruka sina gåvor i samhälle och samfund.
Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd (SEK) är en ideell paraplyorganisation för enskilda personer
och organisationer, som arbetar på kristen ekumenisk grund. SEK samverkar med flera nationella
och internationella kristna och icke-konfessionella organisationer.
SEK vill

• Verka för jämställdhet mellan kvinnor och män, särskilt inom kyrkor och samfund.
• Främja engagemang av och för kvinnor i kristna organisationer och samfund.
• Vara ett resurscentrum i frågor som rör jämställdhetsfrågor, feministisk teologi och
kvinnohistoria på ekumenisk grund.

• Bidra till opinionsbildning och offentlig debatt utifrån ett kristet jämställdhetsperspektiv.
• Erbjuda mötesplatser över samfundsgränserna, som stärker samhörigheten mellan kristna
kvinnor

SEKs verksamhetsområden är
1.
2.
3.
4.

Resurscentrum & Opinionsbildning
Mötesplats & Utbildning
Nätverkande & Samverkan
Organisation & Utveckling
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RESURSCENTRUM & OPINIONSBILDNING
SEK vill vara ett resurscentrum i frågor som rör jämställdhetsfrågor, feministisk teologi, och
kvinnohistoria på ekumenisk grund. Genom medlemstidningen Elsa, offentliga uttalanden och
medverkan i olika sammanhang verkar SEK som opinionsbildare i tal och skrift.
Tidningen Elsa
• Ge ut 4 nummer av tidningen Elsa - feministisk teologi, kultur och ekumenik
• Öka antalet prenumeranter genom att erbjuda församlingar att bli stödmedlemmar till SEK och
därmed få större synlighet och spridning av Elsa.
• Aktivt verka för att tidningen tilltalar flera generationer.
• Öka spridningen av Elsas innehåll genom att förbättra synligheten på hemsidan och strategiskt
publicera utvalda artiklar på facebook.
• Elsa i ”teologiska hörnan” på Bokmässan i Göteborg (gjordes 2018)
Hemsida & Facebook
• Vidareutveckla hemsidan så att den tydligare kan fungera som ett resurscentrum, genom att
förbättra synligheten av tidningen Elsa och öka mängden material på hemsidan.
• Öka närvaro på facebook genom att ha större kontinuitet och strategisk publicering.
Skriftlig opinionsbildning
• Publicera minst en debattartikel i en angelägen fråga ur ett ekumeniskt jämställdhetsperspektiv.
• När det efterfrågas och är passande - stå bakom uttalanden och debattinlägg tillsammans med
andra organisationer i frågor som ligger i linje med SEKs vision.
Muntlig opinionsbildning
Finnas som sakkunnig i olika sammanhang med målsättning att vara opinionsbildare och att
synliggöra SEK. Minst tre sammanhang, varav ett är Almedalsveckan.
Thursdays in Black
Visa att SEK står bakom Kyrkornas Världsråds kampanj Thursdays in Black - för en värld utan
våldtäkt och våld, genom att lyfta kampanjen på facebook och hemsidan.
Material

• Undersöka möjlighet för SEK att framställa material om uppföljning av #metoo i kyrkomiljöer.
• Undersöka möjlighet för SEK att framställa material om härskartekniker i kyrkomiljöer.
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MÖTESPLATS & UTBILDNING
SEK vill stärka personer som ideellt eller i sin tjänst vill verka i enlighet med SEKs vision. Därför
skapar SEK mötesplatser för inspiration, lärande och fördjupning. Lokala mötesplatser över
samfundsgränserna bidrar också till att stärka samhörigheten mellan kristna kvinnor och ger
enskilda personer möjlighet att nätverka och organisera sig.

Konferenser, panelsamtal & seminarier
SEK ska (sam)arrangera minst tre mötesplatser under året, varav en är SEKs årskonferens. Andra
mötesplatser kan exempelvis vara arrangemang på Internationella kvinnodagen och konferensen En
dag om kristen feminism.
Ekumenisk retreat
SEK ska inbjuda till minst ett andligt fördjupande sammanhang, tex retreat.
Lokala ekumeniska kvinnoråd
SEK ska främja lokala mötesplatser och lokal verksamhet genom att stödja lokala ekumeniska
kvinnoråd.
Världsböndagen
SEK ska genom Världsböndagskommittén samordna Världsböndagen i Sverige.
Världsböndagen är en världsvid ekumenisk rörelse där mottot är ”Lär känna – be – handla”.
Lära känna genom att kvinnor i olika länder runtom i världen varje år får möjlighet att utforma
Gudstjänstprogram, bibelstudium och material med information om sitt land och särskilt om kvinnornas situation vilket innebär både ett lärande och en fördjupning.
Be genom att fira ekumeniska gudstjänster anordnade av kvinnor på ca 200 platser i Sverige och en
inspiration i vetskap om att man ber med samma program och samtidigt i över 100 länder.
Handla genom att samla in kollekt som går till utbildningsstipendier och -projekt till kvinnor i utvecklingsländer i samarbete med svenska samfund, stift och missionsorganisationer.
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NÄTVERKANDE & SAMVERKAN
SEK samverkar med ett flertal nationella och internationella kristna och icke-konfessionella
organisationer för att tillsammans påverka jämställdhetsutvecklingen i kyrka, samhälle och värld.
SEK vill vara en del i det stora arbetet för FNs globala mål och ser att vår verksamhet särskilt
berör följande mål:
mål 4:5 Utrota diskriminering i utbildning
mål 4:7 Utbildning för hållbar utveckling och globalt medborgarskap
mål 5:1 Utrota diskriminering av kvinnor och flickor
mål 5:2 Utrota våld mot och utnyttjande av kvinnor och flickor.
mål 16:7 Säkerställ ett lyhört, inkluderande och representativt beslutsfattande.
Medlemsorganisationer i SEK
• SEK vill förtydliga kontakten och förväntningar mellan SEK och medlemsorganisationerna.
• Styrelseledamöter från SEK ska besöka, eller delta i årsmöte för, minst två av SEKs fem
medlemsorganisationer.
Organisationer som SEK är medlem i
Styrelseledamöter från SEK ska besöka, eller delta i årsmöte för, minst två av de organisationer
SEK är medlem i.
Samarbetsprojekt med Equmeniakyrkan – utbildning efter Metoo
På förfrågan av Equmeniakyrkan har SEK tackat ja till att samverka i ett projekt med fokus på
uppföljning och vidareutbildning efter #metoo i kyrkorna. SEK kommer att samarbeta kring att
framställa ett upplägg för workshop och framställa material för projektet. Projektet innefattar också
att lyfta kampanjen Thursdays in black.
Sveriges Kristna Råd
• Representera SEK i arbetsgruppen för jämställdhetsfrågor.
• Representera SEK i referensgruppen för fred och mänskliga rättigheter.
Följeslagarprogrammet (SEAPPI)
• Representera SEK i styrgruppen.
• Aktivt delta i rekryteringen av följeslagare genom marknadsföring och att bidra med intervjuare
till rekryteringsdagar.
Operation 1325
Representera SEK i styrelsen
EFECW - Ecumenical Forum for European Christian Women
Delta i samling i Tallin, 2-3 representanter från SEK
NEKK - Nordisk Ekumenisk Kvinno-Kommitté
Representera SEK i kommittén
WDPIC – World Day of Prayer International Committee
WDPNCE – World Day of Prayer National Comittees of Europe
Genom Världsböndagskommittén i Sverige hålla kontakten med Världsböndagens europeiska och
globala nätverk. Delta i vid European Conference i Nederländerna, juni 2019.
Minsta myntets gemenskap
SEK samlar in pengar till Minsta Myntets Gemenskap
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ORGANISATION & UTVECKLING
SEK ska fortsätta den organisationsutveckling som pågår sedan några år tillbaka för att formulera
och tydliggöra SEKs roll och uppdrag i framtiden. SEK ska fortsätta den påbörjade revideringen av
föreningsdokument och framställande av tydliga riktlinjer och arbetsordningar för SEKs framtida
arbete och utveckling.
Lokala råd
• Styrelseledamöter från SEK ska besöka eller delta i årsmöte för minst två av fem lokala råd.
• SEK vill förtydliga rutiner och förväntningar mellan SEK och de lokala råden.
• Förenkla uppstarten av nya lokala råd genom att skapa stadgeförslag för lokala råd och se över
möjligheten att forma mindre formella nätverk för lokal verksamhet.
Medlemsadministrering av privatpersoner
• SEK vill skapa en gemensam rutin för medlemsadministration som ska gälla SEK och alla lokala
råd eftersom det tidigare funnits flera olika rutiner.
• SEK ska uppdatera och förtydliga vår GDPR-policy erbjuda de lokala råden att använda den.
Föreningsdokument
• Framställa förslag till en ny strategisk plan för 2020-2025
• Genomföra stadgerevision
• Jämföra formuleringar i SEKs föreningsdokument och hemsida för att hitta eventuell diskrepans
och förtydliga formuleringar för framtiden.
• Framställa dokument som förtydligar styrelsens rutiner, arbetsordning och rollfördelning
• Framställa dokument som förtydligar relationen mellan SEK och våra samverkansorganisationer.
Finansiering
• SEK ska undersöka nya sätt att finansiera verksamheten för att möjliggöra nya projekt.
Styrelse & Kansli
• Styrelsen ska tillsammans med kanslipersonal förvalta och driva SEK framåt
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