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SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD 
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

2019 
 

 

 

SEK är ett forum för kristna kvinnor i Sverige som vill stärka samhörigheten mellan kristna 

kvinnor och arbeta för jämställdhet och kvinnans ställning i samhället, särskilt inom kyrkor och 

samfund.  

 

SEKs uppgift är att: 

 genom utbyte av tankar och erfarenheter stärka samhörigheten mellan Sveriges kristna 

kvinnor, bland annat genom utgivandet av medlemstidningen ELSA 

 

 arbeta för kvinnans ställning i samhället, särskilt inom kyrkor och samfund, för att 

uppnå full jämställdhet mellan kvinnor och män 

 

 främja det lokala arbetet genom att stötta de lokala kvinnorådens verksamhet, likaså 

övriga medlemsorganisationers arbete  

 

 i anslutning till den årligen återkommande Världsböndagen verka för att gudstjänster 

anordnas och genom böndagskommittén fördela de medel som samlas in som 

böndagskollekter samt upprätthålla kontakten med den internationella 

böndagskommittén 

 

 anordna konferenser och seminarier, såväl egna som tillsammans med andra 

organisationer eller grupper 

 

 ta upp till behandling såväl religiösa som samhälleliga och internationella frågor och 

vid behov delta i den offentliga opinionsbildningen. 
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SEK:s Värdegrund. 

SEKs uppgift skall utföras utifrån en värdegrund som är gemensam för de organisationer och 

enskilda som ingår i SEK-gemenskapen: 

 

 Det kristna budskapet om alla människors lika värde. 

Varje individ skall respekteras oberoende av kön, ålder, nationalitet, sexuell läggning, 

åsikter, etniskt ursprung eller samhällsställning. 

 

 Övertygelsen att människor bekräftas i mötet med varandra och Gud. 

Det ekumeniska samarbetet med kyrkor och organisationer är i sig en viktig gemenskap 

där SEK tar fasta på det som förenar och håller samman, snarare än det som skiljer. 

SEK arbetar för öppenhet och förståelse mellan olika trosuppfattningar. 

 

 Kvinnogemenskap och kvinnoförmåga är en kraft i sig. 

I gemenskap vill SEK förverkliga organisationens uppgifter, särskilt när det gäller att 

uppmärksamma grupper och individer i Sverige och övriga världen, som är i behov av 

hjälp och stöd för att leva ett värdigt liv.  

 

 Ett demokratiskt förhållningssätt. 

SEK står för åsiktsfrihet, öppenhet och allas skyldighet och rättighet att följa samhällets 

lagstiftning och organisationens stadgar. 
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ORGANISATION & UTVECKLING 

 

Årsmöte och årskonferens. 

Årsmöte hölls i Immanuelskyrkan i Stockholm 6 april 2019. Årsmöteskonferensen med tema 

”Kyrka Jämställdhet” hölls i Adolf Fredriks kyrka och Immanuelskyrkan 5-6 april 2019. 

Konferensen innehöll samtal, poesi och gudstjänst i skärningspunkten mellan  kyrka och 

jämställdhetsfrågor. Årsmötet uppmärksammade att det var 60 år sedan Kristna Kvinnors 

Samarbetskommitté (bildad 1935) och Svenska Missionsrådets kvinnokommitté (bildad 1914) 

slogs samman och tillsammans bildade Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd, år 1959.  

 

Till styrelse för SEK valdes:  

Ordförande Helena Erkenborn, vald till 2020, vice ordförande Elin Jönsson, vald till 2022, Inger 

Jonasson, representant för Världsböndagskommittén vald till 2022, Kajsa Berg, Vianka Khemis 

Jenan och Cecilia Ralfe-Stelander, valda till 2020, Ingegerd Modig och Veronica Helm 

Andréasson kvarstod alla sedan tidigare. Lisa Minnhagen, vald till 2020 (ordinarie ledamot) och 

Pauline Färdow, vald till 2020 (ersättare) valdes vid årsmötet 2019.  

 

Tidigare ledamot Ingela Roxström och ersättare Margareta Ingelstam avtackades vid årsmötet.  

 

Till revisorer omvaldes:  

Christina Gotting, auktoriserad revisor, och Kerstin Bjerhagen, båda för ett år. 

 

Till valberedning valdes:  

Ragni Lantz (sammankallande), Lisbeth Malmström och Ellen Berntell.  

 

Styrelse & organisation 

SEK är en ideell paraplyorganisation som består av tio medlemsorganisationer (inräknat de sex 

lokala råden) och därtill enskilda medlemmar (SEK-Sverige) och stödorganisationer. SEKs 

högsta beslutande organ är årsmötet, och under verksamhetsåret arbetar den valda styrelsen 

tillsammans med generalsekreteraren för att implementera årsmötets beslut. Under året har 

Esther Kazen arbetat som generalsekreterare (anställd på 60%). Styrelsen har under året haft fem 

protokollförda sammanträden inklusive det konstituerande sammanträdet. 

 

Under 2019 har arbetet pågått med att vidareutveckla verksamheten i linje med SEK:s treåriga 

strategidokument för perioden 2017-2019. Vid årsmötet antogs en ny verksamhetsplan där 

verksamheten delats in i följande områden: 

 

1. Resurscentrum & Opinionsbildning 

2. Mötesplats & Utbildning 

3. Nätverkande & Samverkan 

4. Organisation & Utveckling 
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Under året fortsatte genomgången av organisationens rutiner, arbetsordningar och 

organisationsdokument som styrelsen och generalsekreterare arbetat med de senaste åren. Vid 

årsmötet beslutades nya gemensamma rutiner för administration av medlemmar. De lokala råden 

tillfrågades innan årsmötet och röstade under årsmötet igenom gemensamma rutiner, som innebär 

att alla enskilda medlemmar i SEK betalar sin medlemsavgift direkt till SEK. Tidigare har några 

av de lokala råden själva administrerat medlemsavgiften till SEK och betalat in den årligen, 

medan andra lokala råd gjort på andra sätt.   

 

Ett stort arbete med att arkivera material gjordes i början av sommaren, då upp till trettio år 

gammalt material arkiverades. En sammanställning och innehållsförteckning av SEKs arkiv 

gjordes. SEKs tidigare arkiverade material finns på riksarkivet, och det nyligen arkiverade 

materialet finns i arkivet på Ekumeniska Centret.  

 

Under sommaren publicerades en kritisk debattartikel i tidningen Dagen, skriven av Nätverket 

för klassisk baptism, som ifrågasatte generalsekreterarens roll i SEK. Artikeln och följderna 

därefter har tagit mycket tid och kraft för styrelsen under hösten. Trots en tuff sommar där följden 

blev att några lämnade SEK så har det även inneburit att fler kristna kvinnor fått upp ögonen för 

SEK och att SEK fått fler medlemmar. Händelsen har också påskyndat arbetet med att uppdatera 

överenskommelser med medlemsorganisationer och stödorganisationer.  

 

Sedan årsskiftet använder SEK ett kombinerat medlemsregister och ekonomihanteringssystem, 

och det sista arbetet med att överföra information från det tidigare medlemsregistret har 

genomförts under året. 

 

Ekonomi 

Årets organisationsbidrag från Jämställdhetsmyndigheten uppgick till 655 200 kronor (2018; 

655 200 kronor). Världsböndagen, som redovisas nedan, gav kollekter och gåvor på 218 524 kr 

(2018: 219 514 kronor) varav 210 000 kr (2018: 141 358 kr) fördelades till utbildnings-stipendier 

för kvinnor i utvecklingsländer. Till Minsta Myntets Gemenskap inkom under året 9 711 kronor 

(2018; 6188 kronor) som förmedlades till den internationella kommittén inom Kyrkornas 

världsråd. 

SEKs ekonomi hanterades av kassör på Sveriges Kristna Råd, enligt överenskommelse mot 

fakturering.  

 

Medlemmar 

2019-12-31 hade SEK 409 direktanslutna medlemmar. 54 nya personer valde att bli medlemmar 

under 2019. Inräknat medlemmarna i SEKs medlemsorganisationer hade SEK 1953 medlemmar 

vid årets slut. 

 

2018-12-31 hade SEK 447 direktanslutna medlemmar. 45 nya medlemmar under 2018. 

2017-12-31 hade SEK 412 direktanslutna medlemmar.  

 

Under året meddelade Frälsningsarméns kvinnoorganisationer att de lämnar SEK som 

medlemsorganisation, med anledning av att den verksamhet de nu driver inte längre kan räknas 
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som en kvinnoorganisation. Istället välkomnades Frälsningsarmén som stödorganisation i SEK. 

Pingströrelsen valde under 2019 att avsluta sitt stödmedlemskap i SEK. Under året informerades 

styrelsen att några av de lokala råden inte längre har aktiv verksamhet, och antalet lokala råd har 

därför minskat under 2019.  

 

Lokala ekumeniska kvinnoråd i SEK fanns i: 

Göteborg, Lund, Malmö, Stockholm, Södertälje och Uppsala 

 

Medlemsorganisationer i SEK 2019 var:  

EQ kvinna,  

Forum för prästvigda kvinnor i Svenska kyrkan,  

Frälsningsarméns kvinnoorganisationer (avslutade sitt medlemskap hösten 2019) 

Kvinnor för mission,  

Kvinnor i Svenska kyrkan 

 

Stödorganisationer till SEK var:  

Caritas Sverige,  

EFS,  

Evangeliska Frikyrkan,  

Equmeniakyrkan,  

KFUM Sverige,  

Svenska Alliansmissionen,  

Vännernas Samfund i Sverige (Kväkarna).  

 

SEK var medlem i:  

EFECW - Ecumenical Forum of European Christian Women,  

KSAN - Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor,  

Operation 1325,  

Studieförbundet Bilda,  

SMR - Svenska Missionsrådet,  

SKL- Sveriges Kvinnolobby,  

UN Women nationell kommitté Sverige,  

Världsböndagen - World Day of Prayer International Committee. 

 

Samarbetsorganisationer till SEK var:  

Minsta Myntets Gemenskap (Fellowship of the Least Coin),  

NEKK -Nordisk Ekumenisk Kvinnokommitté,  

SKR- Sveriges kristna råd, 

EHS – Enskilda Högskolan i Stockholm (tidigare THS – Teologiska Högskolan i Stockholm) 
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RESURSCENTRUM & OPINIONSBILDNING 

 

Medlemstidningen Elsa  

Tidningen ELSA - Feministisk teologi, kultur och ekumenik är SEK:s medlemstidning och 

fungerar som en kommunikationskanal och sammanhållande faktor för SEK:s medlemmar samt 

som ett viktigt nav för SEK:s teologiska och ideologiska reflektion. Genom ELSA värvas även 

nya medlemmar eftersom det ofta är tidningen som gör kvinnor intresserade av SEK. Tidningen 

skickas, förutom till enskilda medlemmar, också till SEK:s medlemsorganisationer och 

stödorganisationer. 

 

Elsas redaktionskommitté bestod under året av Sr Madeleine Fredell OP, Romersk-katolska 

kyrkan, Hanna Stenström, Svenska kyrkan, Ragnhild Greek, Svenska kyrkan, Linda Joelsson, 

Equmeniakyrkan, Karin Ingridsdotter, Equmeniakyrkan, (t.o.m Elsa 2). Redaktionskommittén 

ansvarar för att sätta teman för tidningarna, samt skriver för tidningen. Redaktör var 

generalsekreterare Esther Kazen och ansvarig utgivare var ordförande Helena Erkenborn. Layout 

gjordes av Jonaz Vaneryd.  

 

Under året upprättades ett skribentnätverk för att förenkla arbetet med Elsa. Ett femtiotal 

personer, varav många är tidigare Elsa-skribenter, tillfrågades om att finnas på en maillista som 

några gånger per år får information om teman för framtida tidningar, med möjlighet att frivilligt 

anmäla intresse att skriva för tidningen. Runt 25 skribenter svarade ja, och är nu en del av Elsas 

skribentnätverk.  

 

Teman under året var: 

ELSA nr 1 2019:   Hälsa & Ohälsa 

ELSA nr 2 2019:  Makt 

ELSA nr 3-4 2019:  Gudstjänstens form och språk 

 

ELSA utkom i enlighet med årets utgivningsplan med fyra nummer, men nummer 3 och 4 

sammanslogs till en gemensam tidning på grund av tidsbrist. Upplagan av tidningen Elsa var 

800-850 ex. Under 2019 utgick arbetet från den utgivningsplan som formades under 2018, men 

under hösten 2019 beslutades att Elsa från och med 2020 ska minska sin utgivning till 3 nummer 

per år. Med anledning av detta revideras utgivningsplanen inför år 2020.  

 

Under hösten 2019 kontaktades församlingar som tidigare tagit emot Elsa, men varit anslutna till 

SEK på flera olika sätt. Församlingarna fick ett erbjudande att bli stödförsamling till SEK för att 

få tidningen Elsa till församlingar.  

 

Arbetet med att lägga upp utvalda artiklar på hemsida och Facebook har varit vilande under året. 

 

Hemsida och sociala medier.  

Förutom medlemstidningen ELSA är SEK:s hemsida och Facebooksida viktiga 

kommunikationskanaler till medlemmar och andra intresserade. Hemsidan 

www.svekumeniskakvinnor.se administreras av webbansvarig Jonaz Vaneryd, och enklare 

http://www.svekumeniskakvinnor.se/
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administration kan även skötas av generalsekreteraren. Ansvarig utgivare av hemsidan är 

ordföranden. Facebooksidan www.facebook.com/svekumeniskakvinnor  fungerar som en 

värdefull kontaktyta och administreras av generalsekreteraren.  

 

 

Opinion 

 

Forum Jämställdhet,  

SEKs generalsekreterare medverkade i Sveriges största jämställdhetskonferens, Forum 

Jämställdhet, i Luleå 30-31 januari 2019, i ett seminarium om kvinnliga religiösa ledare. 

Forum Jämställdhet arrangeras av Sveriges Kvinnolobby och är en konferens som vänder 

sig till alla som arbetar med ledning och verksamhetsutveckling eller genomförande på 

alla nivåer, och i alla led och deltagare kommer från kommuner, landsting och 

myndigheter, fackförbund, företag och organisationer. Konferensen är en möjlighet för 

SEK att lyssna in vilka frågor som står högst på agendan i jämställdhetsdebatten i Sverige 

och deltagande är en resurs i styrelsens strategiska arbete framåt, och SEK deltog med 

representant från styrelsen. 

 

SMR medlemsdagar 

Generalsekreteraren medverkade på SMR medlemsdagar genom att vara med i ett 

panelsamtal och hålla ett seminariepass.  

 

Järvaveckan 

SEK deltog på Järvaveckan genom att ha en monter tillsammans med Operation 1325. 

 

Debatt 

Under sommaren ifrågasattes SEK i en debattartikel i tidningen Dagen. SEK Styrelse 

publicerade ett skriftligt svar i tidningen, vilket fick en positiv effekt i att SEK 

synliggjordes och fick fler medlemmar. I SEKs respons till debattartikeln tydliggjordes 

också SEKs identitet och riktning, vilket styrelsen arbetat mycket med de senaste åren.  

 

Trygg Kultur – samarbetsprojekt med Equmeniakyrkan 

SEK har tillsammans med Equmeniakyrkan framställt en workshop, Trygg Kultur,  med fokus 

på uppföljning efter #Metoo och härskartekniker. En grupp workshop-ledare utbildades av SEK 

GS och Equmeniakyrkans projektledare, och de kommer hålla utbildningar runtom i Sverige 

under 2020. Workshopen lyfter problematik som synliggjordes i kyrkornas #metoo-upprop, 

utbildar i härskartekniker och dess motstrategier, samt synliggör Thursdays in Black.  

 

 

 

 

 

  

http://www.facebook.com/svekumeniskakvinnor
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MÖTESPLATS & UTBILDNING 

 

Världsböndagskommittén. 

Programmet för Världsböndagen 2019 kom från Slovenien och hade temat ”Välkommen, allt är 

färdigt” hämtat från Lukas 14:15-24 med budskapet att alla människor är inbjudna att delta i 

festmåltiden i Guds rike, men inte alla hörsammar inbjudan. 

Gudstjänster firades på mer än 150 orter från Luleå i norr till Lund i söder.  

Det svenska programmet skickades också till Finland för att användas i svenskspråkiga 

böndagssamlingar. Kollektintäkterna blev betydligt högre än förra året, 210.000 kronor som 

kunde fördelas till ett 60-tal kvinnor i 15 länder till stipendieprogrammet för kvinnor i 

utvecklingsländer, som administreras av böndagskommittén i samarbete 

med svenska samfund, missions- och biståndsorganisationer.  

 

Information om Världsböndagen har getts till Kvinnor i Svenska kyrkan i Lund, Lunds Kristna 

Råd, Sveriges Kristna Råd och Göteborgs Ekumeniska Kvinnoråd. 

  

Böndagskommittén har mötts fyra gånger under året och har sedan årsmötet 2019 bestått av: 

Inger Jonasson, ordf, Svenska kyrkan/ Equmeniakyrkan, Solveig Eriksson, Equmeniakyrkan, 

metodist, Christina Hallonsten, Katolska kyrkan, Vianka Khamis Jenan, Syrisk-ortodoxa kyrkan, 

Karin Karlsson, Svenska kyrkan, Gunilla Olausson, Frälsningsarmén, v ordf, Ann-Josefine 

Possebo, Sv Alliansmissionen.  

 

Ekumenisk retreat 

Heliga Hjärtats kloster, Omberg  2019-08-30 till 2019-09-01  

Vi var sex kvinnor som fick dela en helg i tystnad, bön och varm gemenskap. Till retreaten kom 

medlemmar från trakterna kring Skellefteå, Älvdalen, Stockholm och Göteborg.Vi fick ett varmt 

mottagande vid ankomsten. Helgen började med middag som intogs under tystnad och 

bakgrundsmusik. Bordet var vackert dukat och vid varje kuvert stod ett vackert textat 

placeringskort. Efter fredagens middag följde presentation. Priorinnan Sr Katarina och Sr Ingrid 

berättade om klostret och inledde helgens tema: ”Att leva med sin längtan och sin 

otillräcklighet”. Systrarna ledde två meditationer som hölls i kryptan och Ingegerd Modig, SEK, 

ansvarade för en liten bönevandring uppför Ombergs sluttning till en vacker meditationsplats 

med utsikt över Tåkern. Helgen avslutades med ett uppföljande samtal tillsammans med Sr 

Katarina och Sr Ingrid. I övrigt deltog vi i systrarnas böneliv och tog sköna promenader uppöver 

Omberg och bl.a. ner till Västra Väggar, Vättern. Inbjudan till retreat fanns att läsa i Elsa nr 1 

2019.  

 

Konferenser, panelsamtal och seminarier 

  

 Kvinnodagsprogram 8 mars 

Tillsammans med EHS - Enskilda högskolan Stockholm (tidigare THS, Teologisk 

högskolan i Stockholm) och Studieförbundet Bilda bjöd SEK in till ett program på 

Internationella Kvinnodagen. Sofia Camnerin, teol dr i systematisk teologi talade 

om försoning i en oförsonlig tid, och Emma Sundkvist, doktorand i mänskliga 



9 

rättigheter, talade om feministers kamp i Egypten. SEKs generalsekreterare i SEK 

höll en andakt  

 

 Forum för kristen feminism  

För femte året i rad anordnades Forum för kristen feminism (tidigare kallad En dag 

om kristen feminism och  Forum för tro & feminism), en konferens om feminism 

och kristen tro i tre kyrkor i Majorna i Göteborg. Årets tema var sexualitet, och ca 

100 deltagare var anmälda till konferensen men på den öppna 

förmiddagsföreläsningen deltog fler. Talare/medverkande var bland andra Gunilla 

Thorgren, Johanna Wikberg, Suzann Larsdotter, Else Blomgren och Esther Kazen. 

Konferensen anordnades i år av Matteuskyrkan, Carl Johans Församling, 

Majornakyrkan, Bilda och Sensus. SEK medverkade och syntes genom 

generalsekreteraren och representant från styrelsen. 
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NÄTVERKANDE & SAMVERKAN 

  

Lokala råd 

Styrelsemedlemmar har besökt/deltagit i de olika lokala ekumeniska kvinnorådens 

sammankomster som t ex Göteborg, Lund, Stockholm, Södertälje och Uppsala.  

 

SEK fanns representerade vid följande årsmöten: 

UN Women, Kvinnor i Svenska Kyrkan, Sveriges Kristna Råd, Svenska Missionsrådet och 

Sveriges Kvinnolobby 

 

Sveriges kristna råds arbetsgrupp för jämställdhetsfrågor.  

SEK finns representerad i SKR:s arbetsgrupp för jämställdhetsfrågor. Arbetsgruppen diskuterar 

övergripande jämställdhetsfrågor med relevans för medlemskyrkorna och är en resurs för SKR:s 

styrelse. Arbetsgruppen ansvarade för SKRs rådsmöte 23 januari 2019 med fokus på uppföljning 

efter #metoo och medverkande som bland annat: Ulrica Fritzon, Inger-Lise Olsen, Sofia 

Camnerin, Misha Jaksic, Philip DeCroy och Esther Kazen. SKR leder och utvecklar gruppens 

arbete tillsammans med SEK:s generalsekreterare, som också var arbetsgruppens sekreterare. 

Arbetsgruppen träffas regelbundet två gånger per termin.  

 

Sveriges kristna råds referensgrupp för fred.  

SEK har varit vilande i gruppen 2019 

 

Ekumeniska följeslagarprogrammet, EAPPI (Ecumenical Accompaniment Programme in 

Palestine and Israel).  

Sedan EAPPI:s början 2002 är SEK en av medlemsorganisationerna i EAPPI:s svenska sektion 

med en särskild blick för genderperspektiv och kvinnors delaktighet i freds- och 

försoningsarbetet. SKR är ansvarig för arbetet i EAPPI:s svenska sektion. Kristina Hellqvist 

och SEK:s generalsekreterare är SEK:s representanter i styrgruppen, och Birgitta Larsson har 

representerat SEK genom att delta i arbetet med att rekrytera nya följeslagare. 

 

Operation 1325.   

SEK var en av grundarna till FNs Säkerhetsråds resolution Operation 1325 om kvinnors aktiva 

deltagande i fredsprocesser. Ordförande Ann Stödberg och GS Annika Schabbauer lyfter upp ett 

kvinnofokus i seminarier, utfrågningar och konferenser kopplade till internationellt fredsarbete. 

2019 gick en av resorna till FN i New York en annan till ett fredsmöte i Baltikum. I Sverige har 

det bl.a varit seminarier i UD, Riksdagen, på Bokmässan, Järvaveckan och Mänskliga 

Rättighetersdagarna. De internationella projekten är inriktade på Turkiet, Jemen, Palestina och 

Israel. I Sverige vill projektet Diabella lära unga kvinnor att bli fredsaktivister i sitt 

lokalsamhälle. Operation 1325 har både praktikanter från universitet och ett 

styrelsetraineeprogram där mentorskap ingår. 2019 representerades SEK av Cecilia Ralfe och 

Ragnhild Greek i styrelsen för Operation 1325. 

 

EFECW - Ecumenical Forum for European Christian Women  

SEK deltog i samling i Tallin 29 maj – 3 juni.  
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NEKK - Nordisk Ekumenisk Kvinno-Kommitté 

SEK har inte närvarat vid något möte med NEKK under 2019, och har för närvarande ingen 

representant i kommittén.  

 

WDPIC – World Day of Prayer International Committee 

WDPNCE – World Day of Prayer National Comittees of Europe 

Ordförande för Världsböndagen I Sverige deltog i Världsböndagens Europa konferens i 

Nederländerna  12 -18 juni med 62 deltagare från 32 länder. Tema för konferensen var: ”En 

historia att berätta, en kallelse att handla.”  

 

Minsta myntets gemenskap 

SEK samlar in pengar till Minsta Myntets Gemenskap. 

 

MR-dagarna (Mänskliga rättigheter). 

SEK närvarade vid MR-dagarna i november 2019, som hade temat Rätten till hälsa. 

 

Jämställdhetsmyndigheten. 

Jämställdhetsmyndigheten bjöd in organisationer som söker verksamhetsbidrag till en 

nätverksträff i Stockholm. SEK deltog i samlingen för värdefull kontakt och information från 

myndigheten.  
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Stockholm, 3 mars 2020 

 

Styrelsen för Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd 

 

 

 

 

 

 

Helena Erkenborn   Elin Jönsson 

ordförande    vice ordförande 

 

 

 

 

Kajsa Berg     Inger Jonasson   

 

 

 

 

 

Vianka Khamis Jenan    Elisabet (Lisa) Minnhagen   

 

 

 

 

 

Ingegerd Modig   Cecilia Ralfe-Stelander  

 

 

 

 

 

Pauline Färdow 
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Resultaträkning 2019 2018

Intäkter

Medlemsavgifter 73 080 71 025

Statligt verksamhetsstöd 655 200 655 200

Projektintäkter Not 1 238 918 229 061

Övriga intäkter Not 2 47 702 36 136

Summa intäkter 1 014 900 991 422

Kostnader

Verksamhetskostnader Not 3 -197 759 -206 546

Projekt kostnader Not 4 -268 896 -180 278

Administrationskostnader Not 5 -204 532 -180 039

Personalkostnader -368 145 -341 582

Avskrivning inventarier -3 046 -3 046

Summa kostnader -1 042 379 -911 491

Verksamhetens resultat -27 479 79 931

Finansiella poster -99 13

Årets resultat -27 578 79 944

Årsbokslutet 2019 är upprättat i enlighet bokföringsnämndens vägledning för Idella föreningar och 
trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut. 
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Balansräkning 2019-12-31 2018-12-31

Tillgångar

Inventarier 9 139 12 185

Kortfristiga fordringar Not 5 25 376 14 965

Finansiella placeringar Not 6 188 100 188 100

Kassa och bank Not 7 236 437 183 778

Summa tillgångar 459 052 399 029

Eget kapital

Balanserat resultat Not 8 338 497 260 990

Årets resultat Not 9 -27 578 79 944

Summa eget kapital 310 919 340 934

Skulder

Leverantörsskulder 76 191 18 184

Kortfristiga skulder Not 10 71 942 39 911

Summa skulder 148 133 58 095

Summa eget kapital och skulder 459 052 399 029

Noter
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2019 2018

Not 1 Projektintäkter:

Världsböndagen 229 207 222 873

Minsta myntet 9 711 6 188

238 918 229 061

Not 2 Övriga intäkter:

Årsmöte 17 256 6 500

Deltagaravgifter 6 000 9 000

Övriga ersättningar, gåvor 24 446 20 636

47 702 36 136

Not 3 Verksamhetskostnader

Resurscentrum och opinionsbildning 89 380 87 656

Mötesplats och utbildning 35 987 41 053

Nätverkande och samverkan 14 387 14 155

Organisation och utveckling 57 565 61 418

Övriga verksamhetskostnader 441 2 264

197 759 206 546

Not 4 Projektkostnader

Världsböndagen 259 329 176 527

Minsta myntets gemenskap 9 567 3 751

268 896 180 278

Not 4 Administrationskostnader

Hemsida och trycksaker 16 283 11 553

Lokalkostnader 98 272 86 976

Kontorskostnader 24 540 11 673

Övr förvaltningskostnader 65 438 69 837

204 532 180 039

2019-12-31 2018-12-31

Not 5 Kortfristiga fordringar
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Skattekonto 0 2

Kundfordringar 13 150 0

Övriga fordringar 12 226 14 963

25 376 14 965

Not 6 Finansiella placeringar

Sekura, Sveriges ekumeniska kvinnoråd 157 524 157 524

Sekura, Världsböndagen 30 577 30 577

188 100 188 100

Not 7 Kassa och bank

Plusgiro, Sveriges ekumeniska kvinnoråd 172 882 118 872

Plusgiro, Världsböndagen 63 555 64 907

236 437 183 778

Not 8 Ändamålsbestämda medel inom eget kapital

Världsböndagen 95654 49308

Minsta myntet 0 0

95 654 49 308

Not 9 Årets resultat

Sveriges ekumeniska råds medel 2 400 31 160

Ändamålsbestämda medel Världsböndagen -30 122 46 346

Minsta myntets gemenskap 144 2 437

-27 578 79 943

Not 10 Övriga kortfristiga skulder

Personalskatt 5 561 5 091

Särskild löneskatt 5 186 2 493

Arbetsgivaravgift, december 8 025 7 377

Förutbetalda intäkter/uppl kostnader 53 170 24 950

71 942 39 911

Styrelsen föreslår att årets resultat, -27 578 kronor balanseras mot det egna kapitalet
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Stockholm den 6 mars 2020
                                
Styrelsen för Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd:

Helena Erkenborn Elin Jönsson
ordförande vice ordförande

Kajsa Berg Pauline Färdow

Vianka Khamis Jenan Inger Jonasson

Lisa Minnhagen Ingegerd Modig

Cecilia Ralfe-Stelander

Vår revisionsberättelse har avgivits den ___ ________

Kerstin Bjerhagen Christina Gotting
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse 
Till årsmötet i Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd 

Org nr 802008-9721     

       

Rapport om det förenklade årsbokslutet 

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av det förenklade årsbokslutet för 2019. 

Enligt vår uppfattning har det förenklade årsbokslutet upprättats i enlighet med bokföringslagen och ger en i alla 

väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dess 

finansiella resultat för året enligt bokföringslagen.  

Grund för uttalanden 
Revisionen har utförts enligt god revisionssed. För den auktoriserade revisorn innebär detta att han eller hon 

utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Revisorns 

ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till 

föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för att det förenklade årsbokslutet upprättas och att den ger en rättvisande bild 

enligt bokföringslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att 

upprätta ett förenklat årsbokslut som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 

oegentligheter eller på fel. 

Vid upprättandet av det förenklade årsbokslutet ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att 

fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att 

fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock 

inte om styrelsen avser att likvidera föreningen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt 

alternativ till att göra något av detta.  

Den auktoriserade revisorns ansvar 
Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. 

Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några 

väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Rimlig säkerhet är en hög grad av 

säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid 

kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av 

oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka 

de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 

inställning under hela revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på 

oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och 

inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. 

Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig 

felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, 

avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. 
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• skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för min revision 

för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att 

uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens 

uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av 

årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det 

finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till 

betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en 

väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i 

årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, 

modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram 

till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en förening inte 

längre kan fortsätta verksamheten. 

• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland 

upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett 

sätt som ger en rättvisande bild. 

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten 

för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de betydande 

eventuella brister i den interna kontrollen som jag identifierat. 

Den icke-kvalificerade revisorns ansvar 
Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att 

uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med 

årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning. 

 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalande 
Utöver vår revision av det förenklade årsbokslutet har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för 

Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd för år 2019. 

Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalande 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet 

Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 

fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. 

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 

revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt 

avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda 

ersättningsskyldighet mot föreningen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 

revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 

ersättningsskyldighet mot föreningen. 
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Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en 

professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på 

revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella 

bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana 

åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle 

ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, 

vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. 

 

 

Stockholm den 3 april 2020 

 

 

 

 

Christina Gotting    Kerstin Bjerhagen 

Auktoriserad revisor    Förtroendevald revisor 
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Sverige ekumeniska kvinnoråds årsmöte 200425 

Valberedningens förslag 2020 

Presidium:  Ordförande:  

Sekreterare: Annika Ahlefelt 

Justerare (2 st): 

SEK Styrelse 

Ordförande: Helena Erkenborn, Spånga, Svenska kyrkan/Equmeniakyrkan (2022) 

Ordinarie ledamöter:  

(väljs på 2 år) Rebecka Goldschmidt, Etiopisk-ortodoxa kyrkan, Ekerö 

Inger Gillerstrand, Equmeniakyrkan, Vällingby,  

(väljs på 1 år) Cecilia Ralfe Stelander, KFUM/K, Uppsala 

Ivani Ahlberg, Solna, Equmeniakyrkan  

Gunilla Bäckström, Svenska kyrkan, Skellefteå  

Evelina Hermansson, Svenska kyrkan, Robertsfors  

Ersättare (väljs på 1 år): Vakant      

Kvarstående styrelseledamöter: 

Ledamöter:  Inger Jonasson, Sollentuna, Världsböndagens ordf, (2022) 

Elin Jönsson, Stockholm, Katolska kyrkan (2022) 

Avgående ledamöter:  

Kajsa Berg, Valbo, Svenska kyrkan (vald till 2020) 

Veronica Helm Andréasson, Bjärred, Svenska kyrkan (vald till 2022)  

Vianka Khamis Jenan, Vällingby, Syrisk-ortodoxa kyrkan (vald till 2020) 

  Lisa Minnhagen, Stockholm, Svenska kyrkan/EFS (vald till 2021) 

Ingegerd Modig, Stockholm, Frälsningsarmén (vald till 2022) 

 

Revisorer: Christina Gotting, auktoriserad revisor (1 år) 

 Kjerstin Bjerhagen (1 år) 

 

Världsböndagskommittén 

Ann-Josefine Possebo, Sollentuna, Svenska Alliansmissionen (2022, omval) 

Birgitta Wadhstorp , Gävle, Equmeniakyrkan (2022, nyval) 

Lisbeth Malmström, Lund, Svenska kyrkan (2022, nyval) 

Kvarstående ledamöter:  

Ordförande: Inger Jonasson, Sollentuna, Svenska kyrkan/Equmeniakyrkan (2022) 

Christina Hallonsten, Lund, Katolska kyrkan (2021) 

Vianka Khamis Jenan, Vällingby, Syrisk-ortodoxa kyrkan (2021) 

Gunilla Olausson, Stockholm, Frälsningsarmén (2021) 

Avgående ledamöter:  

Solveig Eriksson, Sollentuna, Equmeniakyrkan 

Karin Karlsson, Kungälv, Svenska kyrkan  

 

Valberedning: Ellen Berntell (ordförande) 

 Kajsa Berg 

 Lisbeth Malmström 

 

Valberedningen: 

Ragni Lantz, Lisbeth Malmström, Ellen Berntell  
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Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd årsavgifter 2020 

 

 

Medlemsavgifter: 

 

Personligt medlemskap   150 kr/år 

Personligt stödmedlemskap  150 kr/år 

 

Lokalt Ekumeniskt Kvinnoråd ingen medlemsavgift 

 

Medlemsorganisation med… 

…upp till 2.500 medlemmar  600 kr/år 

…fler än 2.500 medlemmar  1100 kr/år 

 

Stödorganisation 

…församling eller liknande 300 kr/år 

…upp till 2.500 medlemmar  600 kr/år 

…fler än 2.500 medlemmar  1100 kr/år 

 

 

 

Medlemmar 

Personer   Kvinnor 

 

Lokala råd   Lokala ekumeniska kvinnoråd som godkänts av SEKs styrelse 

 

Organisation Kvinnoorganisationer (organisation med minst 75 % kvinnor som 

medlemmar) som godkänts som medlem av SEKs styrelse 

 

 

Stödmedlemmar 

Personer   Personer som inte är kvinnor 

 

Församlingar  Församlingar som vill stödja SEK och godkänts som 

stödförsamling av SEKs styrelse 

 

Organisationer  Organisationer som vill stödja SEK och godkänts som 

stödorganisation av SEKs styrelse 
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VERKSAMHETSPLAN 2020 

Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd 
 

 
 

 

Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd (SEK) är en ideell paraplyorganisation för enskilda personer och 

organisationer, som arbetar på kristen ekumenisk grund. 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.  

 

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 jämställdhet, feministisk teologi och kvinnohistoria på 

ekumenisk grund. 

• Bidra till opinionsbildning och offentlig debatt från ett kristet jämställdhetsperspektiv. 

• Erbjuda mötesplatser över samfundsgränserna, som stärker samhörigheten mellan kristna kvinnor. 

 

 

MÅL för 2020 är att… 

 

…SEK har en ekonomi och verksamhet i balans 

…SEK har en framtidsstrategi 

 

Och för att uppnå detta behöver vi: 

 

…en tydlig organisationsform 

…minst ett påbörjat projekt finansierat av projektmedel 

…lokal verksamhet i minst fem län  

 

 

SEKs verksamhetsområden 2020 är: 

1. RESURSCENTRUM  

2. MÖTESPLATS 

3. NÄTVERKANDE & SAMVERKAN 

4. ORGANISATION & UTVECKLING 
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1. Resurscentrum 
SEK vill vara ett resurscentrum i frågor som rör jämställdhet, 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. 

 

Sakkunnig samverkanspart 

• Finnas tillgänglig som sakkunnig i frågor som ligger i linje med SEKs vision. 

• När det efterfrågas och är passande - stå bakom uttalanden och debattinlägg tillsammans med 

andra organisationer i frågor som ligger i linje med SEKs vision. Till exempel Kyrkornas 

Världsråds kampanj Thursdays in Black - för en värld utan våldtäkt och våld 

 

Tidningen Elsa 

• Ge ut 2 nummer av medlemstidningen Elsa - feministisk teologi, kultur och ekumenik 

• Ta fram en plan för medlemstidningens framtid 

 

Hemsida & Facebook 

• Vidareutveckla hemsidan så att den tydligare kan fungera som ett resurscentrum. 

• Öka närvaro på sociala medier genom att ha större kontinuitet och strategisk publicering. 

 

 

 

 

2. Mötesplats 

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.  

 

Evenemang 

• SEK ska (sam)arrangera minst två mötesplatser under året, konferenser, panelsamtal & seminarier. 

 

Lokala ekumeniska kvinnoråd, nätverk och annan lokal verksamhet  

• SEK ska främja lokala mötesplatser och lokal verksamhet genom att stödja lokala ekumeniska 

kvinnoråd. 

 

Världsböndagen 

• SEK ska genom Världsböndagskommittén samordna Världsböndagen i Sverige.  
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3. Nätverkande & Samverkan 
SEK samverkar med ett flertal nationella och internationella kristna och icke-konfessionella organisationer för 

att tillsammans påverka jämställdhetsutvecklingen i kyrka, samhälle och globalt. 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.  

 

Organisationer som SEK är medlem i 

• Göra en revision av medlemskap och kostnader. 

• Styrelseledamöter från SEK ska besöka, eller delta i årsmöte för dessa organisationer när det är 

möjligt och ekonomiskt genomförbart. 

 

Sveriges Kristna Råd 

• Representera SEK i arbetsgruppen för jämställdhetsfrågor. 

 

Operation 1325 

• Representera SEK i styrelsen. 

 

EFECW - Ecumenical Forum for European Christian Women  

• Delta i National Coordinator’s meeting i Armenien 4-10 augusti, om det kan finansieras genom 

externa medel.  

 

NEKK - Nordisk Ekumenisk Kvinno-Kommitté 

• SEK är vilande medlem i kommittén under 2020. 

 

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. 

 

Minsta myntets gemenskap 

• SEK samlar in pengar till Minsta Myntets Gemenskap. 
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4. Organisation & Utveckling 
SEKs styrelse tillsammans med kanslipersonal förvaltar och utvecklar SEK. 

  

Styrelse & Kansli 

• Se över antal styrelsemöten och möjligheter till digitala mötesformer för dessa 

• Framställa förslag till en ny strategisk plan för 2021-2025 som innehåller bl.a en 

kommunikationsstrategi 

• Ta fram förslag till ytterligare stadgerevision 

• Framställa dokument som förtydligar styrelsens rutiner, arbetsordning och rollfördelning 

• Framställa dokument som förtydligar relationen mellan SEK och våra samverkansorganisationer. 

 

Lokala råd eller nätverk och Medlemsorganisationer 

• SEK vill förtydliga rutiner och förväntningar mellan SEK och de lokala råden. 

• Förenkla uppstarten av lokal verksamhet genom att se över möjligheten att forma mindre formella 

lokala nätverk inom SEK. 

• Förtydliga kontakten och förväntningar mellan SEK och medlemsorganisationerna.  

• När det är möjligt och ekonomiskt genomförbart delta vid årsmöten  

 

Projekt 

Söka pengar för att driva projekt med följande mål: 

Att skapa ett digitalt resurscentrum. 

Att inbjuda till kompetensstärkande mötesplatser i olika städer i Sverige för kristna kvinnliga 

ledare och engagerade som möjliggör uppstart av lokala grupper.  
 



Budget 2020 för Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd

Not Ny budget 

2020

Utfall 2019 Budget 2019

Intäkter 1 662 140 991 633 988 800

Verksamhetskostnader 2 -324 000 -431 939 -446 500

Administrationskostnader  2 -151 000 -202 743 -189 500

Personalkostnader 2 -262 256 -333 803 -350 000

Avskrivningar 2 -3 046 -3 046

Beräknat resultat -78 163 20 102 2 800

Ny budget 

2020

Utfall 2019 Budget 2019

Not 1: Intäkter

Medlemsavgifter (1) 69 100 68 930 85 000

Statligt verksamhetsstöd 383 040 655 200 655 200

Världsböndagen 205 000 228 588 220 000

Minsta myntets gemenskap 5 000 9 711 5 000

Övriga intäkter 0 29 204 23 600

Summa 662 140 991 633 988 800

Not 2: Kostnader

Resurscentrum -50 000 -88 261 -100 000

Mötesplats 0 -35 987 -45 000

Nätverkande och samverkan -11 500 -11 387 -11 500

Organisation och utveckling -46 500 -57 565 -65 000

Världsböndagen -205 000 -228 588 -220 000

Minsta myntets gemenskap -5 000 -9 711 -5 000

Övriga verksamhetskostnader -6 000 -441 0

Administrativa kostnader -151 000 -202 743 -189 500

Personalkostnader -262 256 -333 803 -350 000

Avskrivningar inventarier -3 046 -3 046 -3 046

Summa -740 303 -971 531 -986 000

Förändringar i organisationens egna kapital

Eget kapital  2019-12-31 242 843

Eget kapital 2020-12-31 enigt budget 164 681
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Resultaträkning 2019 2018


Intäkter


Medlemsavgifter 73 080 71 025


Statligt verksamhetsstöd 655 200 655 200


Projektintäkter Not 1 238 918 229 061


Övriga intäkter Not 2 47 702 36 136


Summa intäkter 1 014 900 991 422


Kostnader


Verksamhetskostnader Not 3 -197 759 -206 546


Projekt kostnader Not 4 -268 896 -180 278


Administrationskostnader Not 5 -204 532 -180 039


Personalkostnader -368 145 -341 582


Avskrivning inventarier -3 046 -3 046


Summa kostnader -1 042 379 -911 491


Verksamhetens resultat -27 479 79 931


Finansiella poster -99 13


Årets resultat -27 578 79 944


Årsbokslutet 2019 är upprättat i enlighet bokföringsnämndens vägledning för Idella föreningar och 
trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut. 







SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD
Organisationsnr 802008-9721


Förenklat årsbokslut för räkenskapsåret  2019 -01-01 - 2019-12-31


2


Balansräkning 2019-12-31 2018-12-31


Tillgångar


Inventarier 9 139 12 185


Kortfristiga fordringar Not 5 25 376 14 965


Finansiella placeringar Not 6 188 100 188 100


Kassa och bank Not 7 236 437 183 778


Summa tillgångar 459 052 399 029


Eget kapital


Balanserat resultat Not 8 338 497 260 990


Årets resultat Not 9 -27 578 79 944


Summa eget kapital 310 919 340 934


Skulder


Leverantörsskulder 76 191 18 184


Kortfristiga skulder Not 10 71 942 39 911


Summa skulder 148 133 58 095


Summa eget kapital och skulder 459 052 399 029


Noter
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2019 2018


Not 1 Projektintäkter:


Världsböndagen 229 207 222 873


Minsta myntet 9 711 6 188


238 918 229 061


Not 2 Övriga intäkter:


Årsmöte 17 256 6 500


Deltagaravgifter 6 000 9 000


Övriga ersättningar, gåvor 24 446 20 636


47 702 36 136


Not 3 Verksamhetskostnader


Resurscentrum och opinionsbildning 89 380 87 656


Mötesplats och utbildning 35 987 41 053


Nätverkande och samverkan 14 387 14 155


Organisation och utveckling 57 565 61 418


Övriga verksamhetskostnader 441 2 264


197 759 206 546


Not 4 Projektkostnader


Världsböndagen 259 329 176 527


Minsta myntets gemenskap 9 567 3 751


268 896 180 278


Not 4 Administrationskostnader


Hemsida och trycksaker 16 283 11 553


Lokalkostnader 98 272 86 976


Kontorskostnader 24 540 11 673


Övr förvaltningskostnader 65 438 69 837


204 532 180 039


2019-12-31 2018-12-31


Not 5 Kortfristiga fordringar
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Skattekonto 0 2


Kundfordringar 13 150 0


Övriga fordringar 12 226 14 963


25 376 14 965


Not 6 Finansiella placeringar


Sekura, Sveriges ekumeniska kvinnoråd 157 524 157 524


Sekura, Världsböndagen 30 577 30 577


188 100 188 100


Not 7 Kassa och bank


Plusgiro, Sveriges ekumeniska kvinnoråd 172 882 118 872


Plusgiro, Världsböndagen 63 555 64 907


236 437 183 778


Not 8 Ändamålsbestämda medel inom eget kapital


Världsböndagen 95654 49308


Minsta myntet 0 0


95 654 49 308


Not 9 Årets resultat


Sveriges ekumeniska råds medel 2 400 31 160


Ändamålsbestämda medel Världsböndagen -30 122 46 346


Minsta myntets gemenskap 144 2 437


-27 578 79 943


Not 10 Övriga kortfristiga skulder


Personalskatt 5 561 5 091


Särskild löneskatt 5 186 2 493


Arbetsgivaravgift, december 8 025 7 377


Förutbetalda intäkter/uppl kostnader 53 170 24 950


71 942 39 911


Styrelsen föreslår att årets resultat, -27 578 kronor balanseras mot det egna kapitalet
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Revisionsberättelse 
Till årsmötet i Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd 


Org nr 802008-9721     


       


Rapport om det förenklade årsbokslutet 


Uttalanden 
Vi har utfört en revision av det förenklade årsbokslutet för 2019. 


Enligt vår uppfattning har det förenklade årsbokslutet upprättats i enlighet med bokföringslagen och ger en i alla 


väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dess 


finansiella resultat för året enligt bokföringslagen.  


Grund för uttalanden 
Revisionen har utförts enligt god revisionssed. För den auktoriserade revisorn innebär detta att han eller hon 


utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Revisorns 


ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till 


föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 


Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 


Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för att det förenklade årsbokslutet upprättas och att den ger en rättvisande bild 


enligt bokföringslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att 


upprätta ett förenklat årsbokslut som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 


oegentligheter eller på fel. 


Vid upprättandet av det förenklade årsbokslutet ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att 


fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att 


fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock 


inte om styrelsen avser att likvidera föreningen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt 


alternativ till att göra något av detta.  


Den auktoriserade revisorns ansvar 
Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. 


Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några 


väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Rimlig säkerhet är en hög grad av 


säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid 


kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av 


oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka 


de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen. 


Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 


inställning under hela revisionen. Dessutom: 


• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på 


oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och 


inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. 


Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig 


felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, 


avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. 
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• skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för min revision 


för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att 


uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen. 


• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens 


uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 


• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av 


årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det 


finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till 


betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en 


väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i 


årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, 


modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram 


till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en förening inte 


längre kan fortsätta verksamheten. 


• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland 


upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett 


sätt som ger en rättvisande bild. 


Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten 


för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de betydande 


eventuella brister i den interna kontrollen som jag identifierat. 


Den icke-kvalificerade revisorns ansvar 
Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att 


uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med 


årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning. 


 


Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 


Uttalande 
Utöver vår revision av det förenklade årsbokslutet har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för 


Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd för år 2019. 


Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 


Grund för uttalande 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet 


Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 


fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 


Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. 


Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. 


Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 


revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt 


avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda 


ersättningsskyldighet mot föreningen. 


Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 


revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 


ersättningsskyldighet mot föreningen. 
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Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en 


professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på 


revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella 


bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana 


åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle 


ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, 


vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. 


 


 


Stockholm den 3 april 2020 


 


 


 


 


Christina Gotting    Kerstin Bjerhagen 


Auktoriserad revisor    Förtroendevald revisor 
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SEK är ett forum för kristna kvinnor i Sverige som vill stärka samhörigheten mellan kristna 


kvinnor och arbeta för jämställdhet och kvinnans ställning i samhället, särskilt inom kyrkor och 


samfund.  


 


SEKs uppgift är att: 


 genom utbyte av tankar och erfarenheter stärka samhörigheten mellan Sveriges kristna 


kvinnor, bland annat genom utgivandet av medlemstidningen ELSA 


 


 arbeta för kvinnans ställning i samhället, särskilt inom kyrkor och samfund, för att 


uppnå full jämställdhet mellan kvinnor och män 


 


 främja det lokala arbetet genom att stötta de lokala kvinnorådens verksamhet, likaså 


övriga medlemsorganisationers arbete  


 


 i anslutning till den årligen återkommande Världsböndagen verka för att gudstjänster 


anordnas och genom böndagskommittén fördela de medel som samlas in som 


böndagskollekter samt upprätthålla kontakten med den internationella 


böndagskommittén 


 


 anordna konferenser och seminarier, såväl egna som tillsammans med andra 


organisationer eller grupper 


 


 ta upp till behandling såväl religiösa som samhälleliga och internationella frågor och 


vid behov delta i den offentliga opinionsbildningen. 
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SEK:s Värdegrund. 


SEKs uppgift skall utföras utifrån en värdegrund som är gemensam för de organisationer och 


enskilda som ingår i SEK-gemenskapen: 


 


 Det kristna budskapet om alla människors lika värde. 


Varje individ skall respekteras oberoende av kön, ålder, nationalitet, sexuell läggning, 


åsikter, etniskt ursprung eller samhällsställning. 


 


 Övertygelsen att människor bekräftas i mötet med varandra och Gud. 


Det ekumeniska samarbetet med kyrkor och organisationer är i sig en viktig gemenskap 


där SEK tar fasta på det som förenar och håller samman, snarare än det som skiljer. 


SEK arbetar för öppenhet och förståelse mellan olika trosuppfattningar. 


 


 Kvinnogemenskap och kvinnoförmåga är en kraft i sig. 


I gemenskap vill SEK förverkliga organisationens uppgifter, särskilt när det gäller att 


uppmärksamma grupper och individer i Sverige och övriga världen, som är i behov av 


hjälp och stöd för att leva ett värdigt liv.  


 


 Ett demokratiskt förhållningssätt. 


SEK står för åsiktsfrihet, öppenhet och allas skyldighet och rättighet att följa samhällets 


lagstiftning och organisationens stadgar. 


 


 


 


  







3 


ORGANISATION & UTVECKLING 


 


Årsmöte och årskonferens. 


Årsmöte hölls i Immanuelskyrkan i Stockholm 6 april 2019. Årsmöteskonferensen med tema 


”Kyrka Jämställdhet” hölls i Adolf Fredriks kyrka och Immanuelskyrkan 5-6 april 2019. 


Konferensen innehöll samtal, poesi och gudstjänst i skärningspunkten mellan  kyrka och 


jämställdhetsfrågor. Årsmötet uppmärksammade att det var 60 år sedan Kristna Kvinnors 


Samarbetskommitté (bildad 1935) och Svenska Missionsrådets kvinnokommitté (bildad 1914) 


slogs samman och tillsammans bildade Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd, år 1959.  


 


Till styrelse för SEK valdes:  


Ordförande Helena Erkenborn, vald till 2020, vice ordförande Elin Jönsson, vald till 2022, Inger 


Jonasson, representant för Världsböndagskommittén vald till 2022, Kajsa Berg, Vianka Khemis 


Jenan och Cecilia Ralfe-Stelander, valda till 2020, Ingegerd Modig och Veronica Helm 


Andréasson kvarstod alla sedan tidigare. Lisa Minnhagen, vald till 2020 (ordinarie ledamot) och 


Pauline Färdow, vald till 2020 (ersättare) valdes vid årsmötet 2019.  


 


Tidigare ledamot Ingela Roxström och ersättare Margareta Ingelstam avtackades vid årsmötet.  


 


Till revisorer omvaldes:  


Christina Gotting, auktoriserad revisor, och Kerstin Bjerhagen, båda för ett år. 


 


Till valberedning valdes:  


Ragni Lantz (sammankallande), Lisbeth Malmström och Ellen Berntell.  


 


Styrelse & organisation 


SEK är en ideell paraplyorganisation som består av tio medlemsorganisationer (inräknat de sex 


lokala råden) och därtill enskilda medlemmar (SEK-Sverige) och stödorganisationer. SEKs 


högsta beslutande organ är årsmötet, och under verksamhetsåret arbetar den valda styrelsen 


tillsammans med generalsekreteraren för att implementera årsmötets beslut. Under året har 


Esther Kazen arbetat som generalsekreterare (anställd på 60%). Styrelsen har under året haft fem 


protokollförda sammanträden inklusive det konstituerande sammanträdet. 


 


Under 2019 har arbetet pågått med att vidareutveckla verksamheten i linje med SEK:s treåriga 


strategidokument för perioden 2017-2019. Vid årsmötet antogs en ny verksamhetsplan där 


verksamheten delats in i följande områden: 


 


1. Resurscentrum & Opinionsbildning 


2. Mötesplats & Utbildning 


3. Nätverkande & Samverkan 


4. Organisation & Utveckling 
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Under året fortsatte genomgången av organisationens rutiner, arbetsordningar och 


organisationsdokument som styrelsen och generalsekreterare arbetat med de senaste åren. Vid 


årsmötet beslutades nya gemensamma rutiner för administration av medlemmar. De lokala råden 


tillfrågades innan årsmötet och röstade under årsmötet igenom gemensamma rutiner, som innebär 


att alla enskilda medlemmar i SEK betalar sin medlemsavgift direkt till SEK. Tidigare har några 


av de lokala råden själva administrerat medlemsavgiften till SEK och betalat in den årligen, 


medan andra lokala råd gjort på andra sätt.   


 


Ett stort arbete med att arkivera material gjordes i början av sommaren, då upp till trettio år 


gammalt material arkiverades. En sammanställning och innehållsförteckning av SEKs arkiv 


gjordes. SEKs tidigare arkiverade material finns på riksarkivet, och det nyligen arkiverade 


materialet finns i arkivet på Ekumeniska Centret.  


 


Under sommaren publicerades en kritisk debattartikel i tidningen Dagen, skriven av Nätverket 


för klassisk baptism, som ifrågasatte generalsekreterarens roll i SEK. Artikeln och följderna 


därefter har tagit mycket tid och kraft för styrelsen under hösten. Trots en tuff sommar där följden 


blev att några lämnade SEK så har det även inneburit att fler kristna kvinnor fått upp ögonen för 


SEK och att SEK fått fler medlemmar. Händelsen har också påskyndat arbetet med att uppdatera 


överenskommelser med medlemsorganisationer och stödorganisationer.  


 


Sedan årsskiftet använder SEK ett kombinerat medlemsregister och ekonomihanteringssystem, 


och det sista arbetet med att överföra information från det tidigare medlemsregistret har 


genomförts under året. 


 


Ekonomi 


Årets organisationsbidrag från Jämställdhetsmyndigheten uppgick till 655 200 kronor (2018; 


655 200 kronor). Världsböndagen, som redovisas nedan, gav kollekter och gåvor på 218 524 kr 


(2018: 219 514 kronor) varav 210 000 kr (2018: 141 358 kr) fördelades till utbildnings-stipendier 


för kvinnor i utvecklingsländer. Till Minsta Myntets Gemenskap inkom under året 9 711 kronor 


(2018; 6188 kronor) som förmedlades till den internationella kommittén inom Kyrkornas 


världsråd. 


SEKs ekonomi hanterades av kassör på Sveriges Kristna Råd, enligt överenskommelse mot 


fakturering.  


 


Medlemmar 


2019-12-31 hade SEK 409 direktanslutna medlemmar. 54 nya personer valde att bli medlemmar 


under 2019. Inräknat medlemmarna i SEKs medlemsorganisationer hade SEK 1953 medlemmar 


vid årets slut. 


 


2018-12-31 hade SEK 447 direktanslutna medlemmar. 45 nya medlemmar under 2018. 


2017-12-31 hade SEK 412 direktanslutna medlemmar.  


 


Under året meddelade Frälsningsarméns kvinnoorganisationer att de lämnar SEK som 


medlemsorganisation, med anledning av att den verksamhet de nu driver inte längre kan räknas 
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som en kvinnoorganisation. Istället välkomnades Frälsningsarmén som stödorganisation i SEK. 


Pingströrelsen valde under 2019 att avsluta sitt stödmedlemskap i SEK. Under året informerades 


styrelsen att några av de lokala råden inte längre har aktiv verksamhet, och antalet lokala råd har 


därför minskat under 2019.  


 


Lokala ekumeniska kvinnoråd i SEK fanns i: 


Göteborg, Lund, Malmö, Stockholm, Södertälje och Uppsala 


 


Medlemsorganisationer i SEK 2019 var:  


EQ kvinna,  


Forum för prästvigda kvinnor i Svenska kyrkan,  


Frälsningsarméns kvinnoorganisationer (avslutade sitt medlemskap hösten 2019) 


Kvinnor för mission,  


Kvinnor i Svenska kyrkan 


 


Stödorganisationer till SEK var:  


Caritas Sverige,  


EFS,  


Evangeliska Frikyrkan,  


Equmeniakyrkan,  


KFUM Sverige,  


Svenska Alliansmissionen,  


Vännernas Samfund i Sverige (Kväkarna).  


 


SEK var medlem i:  


EFECW - Ecumenical Forum of European Christian Women,  


KSAN - Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor,  


Operation 1325,  


Studieförbundet Bilda,  


SMR - Svenska Missionsrådet,  


SKL- Sveriges Kvinnolobby,  


UN Women nationell kommitté Sverige,  


Världsböndagen - World Day of Prayer International Committee. 


 


Samarbetsorganisationer till SEK var:  


Minsta Myntets Gemenskap (Fellowship of the Least Coin),  


NEKK -Nordisk Ekumenisk Kvinnokommitté,  


SKR- Sveriges kristna råd, 


EHS – Enskilda Högskolan i Stockholm (tidigare THS – Teologiska Högskolan i Stockholm) 
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RESURSCENTRUM & OPINIONSBILDNING 


 


Medlemstidningen Elsa  


Tidningen ELSA - Feministisk teologi, kultur och ekumenik är SEK:s medlemstidning och 


fungerar som en kommunikationskanal och sammanhållande faktor för SEK:s medlemmar samt 


som ett viktigt nav för SEK:s teologiska och ideologiska reflektion. Genom ELSA värvas även 


nya medlemmar eftersom det ofta är tidningen som gör kvinnor intresserade av SEK. Tidningen 


skickas, förutom till enskilda medlemmar, också till SEK:s medlemsorganisationer och 


stödorganisationer. 


 


Elsas redaktionskommitté bestod under året av Sr Madeleine Fredell OP, Romersk-katolska 


kyrkan, Hanna Stenström, Svenska kyrkan, Ragnhild Greek, Svenska kyrkan, Linda Joelsson, 


Equmeniakyrkan, Karin Ingridsdotter, Equmeniakyrkan, (t.o.m Elsa 2). Redaktionskommittén 


ansvarar för att sätta teman för tidningarna, samt skriver för tidningen. Redaktör var 


generalsekreterare Esther Kazen och ansvarig utgivare var ordförande Helena Erkenborn. Layout 


gjordes av Jonaz Vaneryd.  


 


Under året upprättades ett skribentnätverk för att förenkla arbetet med Elsa. Ett femtiotal 


personer, varav många är tidigare Elsa-skribenter, tillfrågades om att finnas på en maillista som 


några gånger per år får information om teman för framtida tidningar, med möjlighet att frivilligt 


anmäla intresse att skriva för tidningen. Runt 25 skribenter svarade ja, och är nu en del av Elsas 


skribentnätverk.  


 


Teman under året var: 


ELSA nr 1 2019:   Hälsa & Ohälsa 


ELSA nr 2 2019:  Makt 


ELSA nr 3-4 2019:  Gudstjänstens form och språk 


 


ELSA utkom i enlighet med årets utgivningsplan med fyra nummer, men nummer 3 och 4 


sammanslogs till en gemensam tidning på grund av tidsbrist. Upplagan av tidningen Elsa var 


800-850 ex. Under 2019 utgick arbetet från den utgivningsplan som formades under 2018, men 


under hösten 2019 beslutades att Elsa från och med 2020 ska minska sin utgivning till 3 nummer 


per år. Med anledning av detta revideras utgivningsplanen inför år 2020.  


 


Under hösten 2019 kontaktades församlingar som tidigare tagit emot Elsa, men varit anslutna till 


SEK på flera olika sätt. Församlingarna fick ett erbjudande att bli stödförsamling till SEK för att 


få tidningen Elsa till församlingar.  


 


Arbetet med att lägga upp utvalda artiklar på hemsida och Facebook har varit vilande under året. 


 


Hemsida och sociala medier.  


Förutom medlemstidningen ELSA är SEK:s hemsida och Facebooksida viktiga 


kommunikationskanaler till medlemmar och andra intresserade. Hemsidan 


www.svekumeniskakvinnor.se administreras av webbansvarig Jonaz Vaneryd, och enklare 



http://www.svekumeniskakvinnor.se/
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administration kan även skötas av generalsekreteraren. Ansvarig utgivare av hemsidan är 


ordföranden. Facebooksidan www.facebook.com/svekumeniskakvinnor  fungerar som en 


värdefull kontaktyta och administreras av generalsekreteraren.  


 


 


Opinion 


 


Forum Jämställdhet,  


SEKs generalsekreterare medverkade i Sveriges största jämställdhetskonferens, Forum 


Jämställdhet, i Luleå 30-31 januari 2019, i ett seminarium om kvinnliga religiösa ledare. 


Forum Jämställdhet arrangeras av Sveriges Kvinnolobby och är en konferens som vänder 


sig till alla som arbetar med ledning och verksamhetsutveckling eller genomförande på 


alla nivåer, och i alla led och deltagare kommer från kommuner, landsting och 


myndigheter, fackförbund, företag och organisationer. Konferensen är en möjlighet för 


SEK att lyssna in vilka frågor som står högst på agendan i jämställdhetsdebatten i Sverige 


och deltagande är en resurs i styrelsens strategiska arbete framåt, och SEK deltog med 


representant från styrelsen. 


 


SMR medlemsdagar 


Generalsekreteraren medverkade på SMR medlemsdagar genom att vara med i ett 


panelsamtal och hålla ett seminariepass.  


 


Järvaveckan 


SEK deltog på Järvaveckan genom att ha en monter tillsammans med Operation 1325. 


 


Debatt 


Under sommaren ifrågasattes SEK i en debattartikel i tidningen Dagen. SEK Styrelse 


publicerade ett skriftligt svar i tidningen, vilket fick en positiv effekt i att SEK 


synliggjordes och fick fler medlemmar. I SEKs respons till debattartikeln tydliggjordes 


också SEKs identitet och riktning, vilket styrelsen arbetat mycket med de senaste åren.  


 


Trygg Kultur – samarbetsprojekt med Equmeniakyrkan 


SEK har tillsammans med Equmeniakyrkan framställt en workshop, Trygg Kultur,  med fokus 


på uppföljning efter #Metoo och härskartekniker. En grupp workshop-ledare utbildades av SEK 


GS och Equmeniakyrkans projektledare, och de kommer hålla utbildningar runtom i Sverige 


under 2020. Workshopen lyfter problematik som synliggjordes i kyrkornas #metoo-upprop, 


utbildar i härskartekniker och dess motstrategier, samt synliggör Thursdays in Black.  


 


 


 


 


 


  



http://www.facebook.com/svekumeniskakvinnor
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MÖTESPLATS & UTBILDNING 


 


Världsböndagskommittén. 


Programmet för Världsböndagen 2019 kom från Slovenien och hade temat ”Välkommen, allt är 


färdigt” hämtat från Lukas 14:15-24 med budskapet att alla människor är inbjudna att delta i 


festmåltiden i Guds rike, men inte alla hörsammar inbjudan. 


Gudstjänster firades på mer än 150 orter från Luleå i norr till Lund i söder.  


Det svenska programmet skickades också till Finland för att användas i svenskspråkiga 


böndagssamlingar. Kollektintäkterna blev betydligt högre än förra året, 210.000 kronor som 


kunde fördelas till ett 60-tal kvinnor i 15 länder till stipendieprogrammet för kvinnor i 


utvecklingsländer, som administreras av böndagskommittén i samarbete 


med svenska samfund, missions- och biståndsorganisationer.  


 


Information om Världsböndagen har getts till Kvinnor i Svenska kyrkan i Lund, Lunds Kristna 


Råd, Sveriges Kristna Råd och Göteborgs Ekumeniska Kvinnoråd. 


  


Böndagskommittén har mötts fyra gånger under året och har sedan årsmötet 2019 bestått av: 


Inger Jonasson, ordf, Svenska kyrkan/ Equmeniakyrkan, Solveig Eriksson, Equmeniakyrkan, 


metodist, Christina Hallonsten, Katolska kyrkan, Vianka Khamis Jenan, Syrisk-ortodoxa kyrkan, 


Karin Karlsson, Svenska kyrkan, Gunilla Olausson, Frälsningsarmén, v ordf, Ann-Josefine 


Possebo, Sv Alliansmissionen.  


 


Ekumenisk retreat 


Heliga Hjärtats kloster, Omberg  2019-08-30 till 2019-09-01  


Vi var sex kvinnor som fick dela en helg i tystnad, bön och varm gemenskap. Till retreaten kom 


medlemmar från trakterna kring Skellefteå, Älvdalen, Stockholm och Göteborg.Vi fick ett varmt 


mottagande vid ankomsten. Helgen började med middag som intogs under tystnad och 


bakgrundsmusik. Bordet var vackert dukat och vid varje kuvert stod ett vackert textat 


placeringskort. Efter fredagens middag följde presentation. Priorinnan Sr Katarina och Sr Ingrid 


berättade om klostret och inledde helgens tema: ”Att leva med sin längtan och sin 


otillräcklighet”. Systrarna ledde två meditationer som hölls i kryptan och Ingegerd Modig, SEK, 


ansvarade för en liten bönevandring uppför Ombergs sluttning till en vacker meditationsplats 


med utsikt över Tåkern. Helgen avslutades med ett uppföljande samtal tillsammans med Sr 


Katarina och Sr Ingrid. I övrigt deltog vi i systrarnas böneliv och tog sköna promenader uppöver 


Omberg och bl.a. ner till Västra Väggar, Vättern. Inbjudan till retreat fanns att läsa i Elsa nr 1 


2019.  


 


Konferenser, panelsamtal och seminarier 


  


 Kvinnodagsprogram 8 mars 


Tillsammans med EHS - Enskilda högskolan Stockholm (tidigare THS, Teologisk 


högskolan i Stockholm) och Studieförbundet Bilda bjöd SEK in till ett program på 


Internationella Kvinnodagen. Sofia Camnerin, teol dr i systematisk teologi talade 


om försoning i en oförsonlig tid, och Emma Sundkvist, doktorand i mänskliga 
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rättigheter, talade om feministers kamp i Egypten. SEKs generalsekreterare i SEK 


höll en andakt  


 


 Forum för kristen feminism  


För femte året i rad anordnades Forum för kristen feminism (tidigare kallad En dag 


om kristen feminism och  Forum för tro & feminism), en konferens om feminism 


och kristen tro i tre kyrkor i Majorna i Göteborg. Årets tema var sexualitet, och ca 


100 deltagare var anmälda till konferensen men på den öppna 


förmiddagsföreläsningen deltog fler. Talare/medverkande var bland andra Gunilla 


Thorgren, Johanna Wikberg, Suzann Larsdotter, Else Blomgren och Esther Kazen. 


Konferensen anordnades i år av Matteuskyrkan, Carl Johans Församling, 


Majornakyrkan, Bilda och Sensus. SEK medverkade och syntes genom 


generalsekreteraren och representant från styrelsen. 
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NÄTVERKANDE & SAMVERKAN 


  


Lokala råd 


Styrelsemedlemmar har besökt/deltagit i de olika lokala ekumeniska kvinnorådens 


sammankomster som t ex Göteborg, Lund, Stockholm, Södertälje och Uppsala.  


 


SEK fanns representerade vid följande årsmöten: 


UN Women, Kvinnor i Svenska Kyrkan, Sveriges Kristna Råd, Svenska Missionsrådet och 


Sveriges Kvinnolobby 


 


Sveriges kristna råds arbetsgrupp för jämställdhetsfrågor.  


SEK finns representerad i SKR:s arbetsgrupp för jämställdhetsfrågor. Arbetsgruppen diskuterar 


övergripande jämställdhetsfrågor med relevans för medlemskyrkorna och är en resurs för SKR:s 


styrelse. Arbetsgruppen ansvarade för SKRs rådsmöte 23 januari 2019 med fokus på uppföljning 


efter #metoo och medverkande som bland annat: Ulrica Fritzon, Inger-Lise Olsen, Sofia 


Camnerin, Misha Jaksic, Philip DeCroy och Esther Kazen. SKR leder och utvecklar gruppens 


arbete tillsammans med SEK:s generalsekreterare, som också var arbetsgruppens sekreterare. 


Arbetsgruppen träffas regelbundet två gånger per termin.  


 


Sveriges kristna råds referensgrupp för fred.  


SEK har varit vilande i gruppen 2019 


 


Ekumeniska följeslagarprogrammet, EAPPI (Ecumenical Accompaniment Programme in 


Palestine and Israel).  


Sedan EAPPI:s början 2002 är SEK en av medlemsorganisationerna i EAPPI:s svenska sektion 


med en särskild blick för genderperspektiv och kvinnors delaktighet i freds- och 


försoningsarbetet. SKR är ansvarig för arbetet i EAPPI:s svenska sektion. Kristina Hellqvist 


och SEK:s generalsekreterare är SEK:s representanter i styrgruppen, och Birgitta Larsson har 


representerat SEK genom att delta i arbetet med att rekrytera nya följeslagare. 


 


Operation 1325.   


SEK var en av grundarna till FNs Säkerhetsråds resolution Operation 1325 om kvinnors aktiva 


deltagande i fredsprocesser. Ordförande Ann Stödberg och GS Annika Schabbauer lyfter upp ett 


kvinnofokus i seminarier, utfrågningar och konferenser kopplade till internationellt fredsarbete. 


2019 gick en av resorna till FN i New York en annan till ett fredsmöte i Baltikum. I Sverige har 


det bl.a varit seminarier i UD, Riksdagen, på Bokmässan, Järvaveckan och Mänskliga 


Rättighetersdagarna. De internationella projekten är inriktade på Turkiet, Jemen, Palestina och 


Israel. I Sverige vill projektet Diabella lära unga kvinnor att bli fredsaktivister i sitt 


lokalsamhälle. Operation 1325 har både praktikanter från universitet och ett 


styrelsetraineeprogram där mentorskap ingår. 2019 representerades SEK av Cecilia Ralfe och 


Ragnhild Greek i styrelsen för Operation 1325. 


 


EFECW - Ecumenical Forum for European Christian Women  


SEK deltog i samling i Tallin 29 maj – 3 juni.  
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NEKK - Nordisk Ekumenisk Kvinno-Kommitté 


SEK har inte närvarat vid något möte med NEKK under 2019, och har för närvarande ingen 


representant i kommittén.  


 


WDPIC – World Day of Prayer International Committee 


WDPNCE – World Day of Prayer National Comittees of Europe 


Ordförande för Världsböndagen I Sverige deltog i Världsböndagens Europa konferens i 


Nederländerna  12 -18 juni med 62 deltagare från 32 länder. Tema för konferensen var: ”En 


historia att berätta, en kallelse att handla.”  


 


Minsta myntets gemenskap 


SEK samlar in pengar till Minsta Myntets Gemenskap. 


 


MR-dagarna (Mänskliga rättigheter). 


SEK närvarade vid MR-dagarna i november 2019, som hade temat Rätten till hälsa. 


 


Jämställdhetsmyndigheten. 


Jämställdhetsmyndigheten bjöd in organisationer som söker verksamhetsbidrag till en 


nätverksträff i Stockholm. SEK deltog i samlingen för värdefull kontakt och information från 


myndigheten.  


 


 


 


 


 


  







12 


Stockholm, 3 mars 2020 


 


Styrelsen för Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd 


 


 


 


 


 


 


Helena Erkenborn   Elin Jönsson 
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