SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD
VERKSAMHETSBERÄTTELSE
2020
SEK är ett forum för kristna kvinnor i Sverige som vill stärka samhörigheten mellan kristna kvinnor
samt arbeta för jämställdhet och kvinnans ställning i samhället, särskilt inom kyrkor och samfund.

Uppgift








Att genom utbyte av tankar och erfarenheter stärka samhörigheten mellan Sveriges kristna
kvinnor, bland annat genom utgivandet av medlemstidningen ELSA
Att arbeta för kvinnans ställning i samhället, särskilt inom kyrkor och samfund, för att uppnå
full jämställdhet mellan kvinnor och män
Att främja det lokala arbetet genom att stötta de lokala kvinnorådens verksamhet, likaså
övriga medlemsorganisationers arbete
Att 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
Att anordna konferenser och seminarier, såväl egna som tillsammans med andra
organisationer eller grupper
Att ta upp till behandling såväl religiösa som samhälleliga och internationella frågor och vid
behov delta i den offentliga opinionsbildningen.

Värdegrund
SEK’s uppgift ska 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 ska 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 organisationers 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.

Styrelse och organisation
SEK är en ideell paraplyorganisation som består av nio medlemsorganisationer (inräknat de fem
lokala råden) och därtill enskilda medlemmar (SEK-Sverige) och stödorganisationer. SEK’s högsta
beslutande organ är årsmötet, och under verksamhetsåret arbetar den valda styrelsen för att
implementera årsmötets beslut.
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Ordförandens inledning
Det har varit ett omvälvande år med stora utmaningar under den pågående pandemin. Mitt i det
svåra som inneburit förluster och stor sorg för många, så har nya erfarenheter gjorts av att
svårigheter också kan leda oss in i en ny förståelse för människans och jordens villkor för vår existens.
Vår bräcklighet men också fantastiska förmåga att hitta lösningar på nya problem har märkts inte
minst i SEK då vi har tvingats anpassa vår verksamhet, både på grund av minskade ekonomiska anslag
och pandemins restriktioner, men också utvecklat vårt digitala kunnande.
Trots utmaningar känner jag som ordförande att vi har drivit vår verksamhet vidare till en modern
och nätverkande förening för engagerade kvinnor inom de olika kyrkorna och föreningarna! Det
fortsätter att strömma in nya medlemmar till SEK och den generationsföryngring som årsmötet i
Lund bejakade i SEKs antagna vision, håller nu på att ske.
Helena Erkenborn
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Organisation och utveckling
Årsmöte
Årsmöte hölls som telefonmöte den 25 april 2020. Styrelsen har hållit 7 sammanträden.
Till styrelse för SEK valdes
Ordförande Helena Erkenborn, vald till 2021.
Rebecka Goldschmidt, vald till 2022.
Inger Gillerstrand, vald till 2022.
Inger Jonasson, vald till 2022.
Elin Jönsson, vald till 2022.
Cecilia Ralfe-Stelander, vald till 2021.
Ivani Ahlberg, vald till 2021.
Gunilla Bäckström, vald till 2021.
Evelina Hermansson, vald till 2021.
Till revisorer omvaldes
Christina Gotting, auktoriserad revisor, vald till 2021.
Kerstin Bjerhagen, vald till 2021.
Till valberedning valdes
Ellen Berntell (sammankallande)
Lisbeth Malmström
Kajsa Berg

Medlemsorganisationer och lokala råd
SEK’s lokala ekumeniska kvinnoråd
Göteborg, Lund, Malmö, Stockholm och Uppsala.
Medlemsorganisationer
EQ kvinna
Forum för prästvigda kvinnor i Svenska kyrkan
Kvinnor för mission
Kvinnor i Svenska kyrkan
Stödorganisationer till SEK
Caritas Sverige
EFS
Evangeliska Frikyrkan
Equmeniakyrkan
KFUM Sverige
Svenska Alliansmissionen
Vännernas Samfund i Sverige (Kväkarna)
SEK-medlemskap i
EFECW – Ecumenical Forum of European Christian Women (Carin Gardbring, tidigare ordf. SEK)
KSAN – Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor (medlemskap avslutat)
Operation 1325 (Cecilia Ralfe Stelander, styrelsen)
Studieförbundet Bilda
SMR – Svenska Missionsrådet, medlemskapet avslutades sommaren 2020
SKL – Sveriges Kvinnolobby
UN Women nationell kommitté Sverige (medlemskap avslutat)
Världsböndagen – World Day of Prayer International Committee
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Samarbetsorganisationer
Minsta Myntets Gemenskap (Fellowship of the Least Coin)
NEKK – Nordisk Ekumenisk Kvinnokommitté (Elin Jönsson)
SKR – Sveriges kristna råd (Elin Jönsson, SKRs jämställdhetsgrupp)
EHS – Enskilda Högskolan i Stockholm
Stödförsamlingar
Jesu Moder Marias kloster, Tomelilla
Mariadöttrarna i Vallby
Mikaelikyrkans missionsförsamling, Skärholmen
Samfundet Dominikansystrarna, Stockholm
Svenska kyrkan, Sala
Tyska St: Gertruds församling, Stockholm

Styrelse
Året började med en ekonomisk utmaning. Vi fick minskat anslag som tvingade styrelsen till att
reducera vår generalsekreterare Esther Kazens tjänst till endast 40 % istället för 60 %. Efter
förhandlingar om nya arbetsvillkor och omskrivning av GS arbetsuppgifter blev det ändå så att GS
tjänsten blev för liten för Esther, som slutade sin tjänst i september. Utmaningen gjorde att presidiet
fick arbeta fram en ny organisation med arbetsgrupper, där flera av GS uppgifter fick fördelas ut på
styrelsens medlemmar varav kansliet med de administrativa uppgifterna har till stor del skötts av
ordförande. Vi fattade också beslutet att anlita en ny redaktör till ELSA då styrelsen bedömde att
tidningens fortsatta utveckling var prioriterad. Lina Mattebo rekryterades som ny redaktör för Elsa
from 1 oktober. GS-tjänsten har därefter hållits vakant tills föreningens ekonomi har förbättrats eller
beslut om annan organisation tagits.
Coronapandemin bidrog till organisationsförändringen som innebar att vi fick anpassa oss efter
Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vårt årsmöte fick för första gången någonsin hållas via
telefon. Det fungerade över förväntan. Under hösten ökade tillströmningen av yngre medlemmar till
SEK och vi fick ytterligare vädra morgonluft när vi också fick ett positivt besked från
Jämställdhetsmyndigheten om en betydande kompensation för det bidrag vi tidigare förlorat. Vårt
arbete med ansökan och lobbyinsatser gav frukt. Sarah Mossop har varit arvoderad kassör i SEK men
kommer från februari 2021 sluta som kassör för att arbeta heltid i SKR. En lösning för kassörsrollen
kommer vi arbeta vidare med under början av kommande år.
Under året som gått har styrelsen träffats vid kortare, digitala möten vid 7 tillfällen, presidiet vid lika
många. Ett fortbildningsseminarium arrangerades av presidiet för styrelsen tisdagen den 25 augusti
med STF som utbildare då ämnen kring organisationsutveckling, demokratiprocessen i föreningar
samt relevans i vår tid som förening, förelästes om och diskuterades vidare i styrelsen. SEK har under
2020 haft styrelserepresentanter i tre organisationer: Elin Jönsson i SKRs jämställdhetsgrupp, Cecilia
Ralfe-Stelander i Operation 1325 samt SEK medlem, Carin Gardbring i EFECW. SEK’s ordförande har
deltagit i årsmöten med Operation 1325, Sveriges Kvinnolobby samt med Ekumeniska kvinnorådet i
Stockholm.

Ekonomi
SEK’s ekonomi hanterades av kassör på Sveriges Kristna Råd, enligt överenskommelse mot
fakturering. Se årsbokslutet för 2020.

Medlemmar
2020-12-31 hade SEK 389 direktanslutna medlemmar. Inräknat medlemmarna i SEK’s
medlemsorganisationer hade SEK 1931 medlemmar varav 68 män vid årets slut.
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2019 fanns 409 medlemmar varav 54 nya.
2018 fanns 447 medlemmar varav 45 nya.
2017 fanns 412 medlemmar.

Styrelsens arbetsgrupper
Presidium
Presidiet har arbetsgivaransvar, ansvar för informationshantering, sammankallande av styrelse samt
ekonomiansvar. Presidiet är även officiell kontaktperson vid rekrytering.
Byggarbävern
Ansvar för framtagande av idéer för lokal verksamhet.
Framtidsfalken
Ansvar för utveckling av vision och strategi.
Arbetsgruppen framtidsfalken har arbetar för att ta fram en ny strategiplan för SEK. En viktig del i
detta har varit den workshop som hölls med styrelsen på Ekumeniska Centret i Alvik 20 oktober
2020. Framtidsfalkens möten har skett både digitalt och fysiskt.
Föreningsräven
Ansvar för sekreterarhantering, föreningsdokument, styrelsens arbetsordning, samordnande av
protokoll, arkivering, kontakt med lokala råd och medlemsorganisationer samt samverkan med
presidiet.
Arbetsgruppen har tagit fram förslag till organisationsbild för att förtydliga struktur och
grundläggande uppdrag.
Kommunikationskakaduan
Ansvar för information i tidningen Elsa, på hemsidan och på Facebook. Ansvar för
verksamhetsberättelse.
Arbetsgruppen har haft två digitala möten under året. Ett möte inom gruppen och ett tillsammans
med Esther Kazen för detaljering av ansvarsområden. Administrativa dokument för styrelsens arbete
har skapats. SEK’s konto på Facebook har uppdaterats. Hemsidan www.svekumeniskakvinnor.se har
uppdaterats. Gruppen har varit representerad i ELSA’s redaktionskommitté.
Långflygarna
Ansvar för internationella kontakter.
Världsböndagskommittén
Kommittén är en arbetsgrupp som ligger utanför SEK’s styrelse, med Världsböndagens ordförande
finns representerad i SEK’s styrelse.
Rapport finns under ”Mötesplats och utbildning”.
ELSA’s redaktionskommitté
Kommittén är en arbetsgrupp som ligger utanför SEK’s styrelse, och ansvarar för tidningen ELSA.
Rapport finns under ”Resurscentrum och opinionsbildning”.
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Resurscentrum och 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 medlems- och stödorganisationer.
ELSA’s redaktionskommitté bestod under året av Madeleine Fredell, Ragnhild Greek, Linda Joelsson,
Hanna Stenström och Ivani Ahlberg. Redaktörer var under året Esther Kazen och Lina Mattebo.
Under året anställdes Lina Mattebo som redaktör på deltid.
Två nummer har givits ut under året.
ELSA nr 1 2020 handlade om klimat. Viktiga artiklar var Klimatutmaningen – en existentiell fråga
bortom skammen, Klimatsmart teologi – starar och surdeg i klimatsvart teologi för vår tid samt
Klimatet och kvinnorna – kvinnor tar ledarskapet – för att de måste.
ELSA nr 2 2020 handlade om kroppen. Viktiga artiklar var Tron har kropp – men grupptillhörighet är
inte vägen till frälsning, Kroppen inför Gud – på spaning efter en kropp som förtryck(t)s samt Maria
Magdalena – orädd, stark och trofast Jesus intill döden.

Opinion
SEK har tillsammans med andra organisationer skrivit under en artikel angående förbud mot
surrogatmödraskap.
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Mötesplats och utbildning
Världsböndagskommittén
Programmet för Världsböndagen 2020 kom från Zimbabwe och hade temat ” Stig upp, ta din bädd
och gå” hämtat från Johannes 5:2-9a. I budskapet såg våra zimbabwiska systrar Jesu ord som en
uppmaning till handling och att inte vara rädda att handla efter Guds ord i kärlek för fred och
försoning.
Gudstjänster firades på ca 130 platser från Luleå i norr till Lund i söder.
Det svenska programmet skickades också till Finland för att användas i svenskspråkiga
böndagssamlingar. Kollektintäkterna blev något högre än förra året och 210.000 kronor 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.
Böndagskommittén sammanträdde fysiskt i februari, sedan tre gånger digitalt på grund av pandemin.
Böndagskommittén har sedan årsmötet 2020 bestått av: Inger Jonasson, ordförande, Svenska
kyrkan/Equmeniakyrkan, Christina Hallonsten, Katolska kyrkan, Vianka Khamis Jenan, Syrisk-ortodoxa
kyrkan, Lisbeth Malmström, Svenska kyrkan, Gunilla Olausson, Frälsningsarmén, vice ordförande,
Bitte Wadhstorp, Equmeniakyrkan.
Ann-Josefine Possebo, Sv Alliansmissionen var kommittémedlem fram tills hon avled 28 maj och
ersattes då av Gunilla Bäckström, Svenska kyrkan.
Kassör har varit Sarah Mossop.

Konferenser, panelsamtal och seminarier
Seminarium tillsammans med THS den 8 mars
Kvinnodagsprogram med EHS – Tillsammans med Enskilda högskolan Stockholm (tidigare THS,
Teologiska högskolan i Stockholm) och Studieförbundet Bilda bjöd SEK in till ett program på
Internationella Kvinnodagen. Helene Egnell föreläste om interreligiös kvinnosolidaritet.
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Nätverkande och samverkan
Sveriges kristna råds arbetsgrupp för jämställdhetsfrågor
Elin Jönsson var, efter att Esther Kazen slutat sin tjänst, representant i Sveriges kristna Råds (SKR)
jämställdhetsgrupp med start under mötet som hölls 17 september 2020.

Operation 1325
SEK har som en av grundarna av Operation 1325 alltid haft en representant i dess styrelse. 2020 var
det Cecilia Ralfe. Operationen arbetar med Kvinnors fred och säkerhet. 2020 var det jubileum med
webbseminarier bland annat från partnerländerna Jemen, Palestina och Albanien. Ordf. Anne
Stödberg och GS Annika Schabbauer deltar regelbundet i parlamentariska seminarier, utfrågningar
och konferenser. Vidare drivs ett mentorprogram och praktikanter från akademiska utbildningar gör
sin praktik på kontoret. Projektet Diabella för att sprida Operationens budskap bland unga kvinnor i
förorten avslutades 2020.
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