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Meddelande från SEKs styrelse efter dygnet på Sigtunastiftelsen 

till lokala råd/nätverk och medlemsorganisationer samt till 

enskilda medlemmar och andra besökare på hemsidan 

 

Kära systrar och vänner, 

SEKs styrelse vill förmedla var vi står i nuläget gällande förslaget om upplösning av 

paraplyorganisationen SEK till årsmötet 2022, som hålls på Ekumeniska Centret i Stockholm 7 maj, 

enligt kallelse i medlemstidningen Elsa (2022:1). 

Styrelsen har tillsammans med representanter från lokala råd, Elsas redaktionskommitté och 

valberedningen mötts på Sigtunastiftelsen 5–6 februari 2022. Dygnet var från början formulerat som 

en framtidsspaning till vilken styrelsen bjöd in samtliga medlemsorganisationer och lokala 

råd/nätverk. De som besvarade inbjudan (i tid) var en representant för Uppsala Ekumeniska 

Kvinnoråd (UEK) respektive en för Ekumeniska Kvinnorådet i Stockholm (EkiS). Det svaga gensvaret 

tillsammans med styrelsens vägval i december, det vill säga att föreslå SEKs upplösning, ledde till att 

dygnet präglades av samtal kring den brytpunkt organisationen just nu står i och vilka konsekvenser 

det skulle få för berörda. Styrelsen är tacksam för deltagandet och denna möjlighet att ta del av 

reaktioner och resonemang ansikte mot ansikte, att besvara frågor och föra ett gemensamt samtal.  

Till er som inte närvarade vill vi nu dela viktiga bitar som framkom i samtalen: 

1. Styrelsen har för avsikt att som vanligt låta trycka fyra nummer av medlemstidningen Elsa 

under 2022, även om förslaget om upplösning går igenom. SEK:s ekonomiska medel kommer 

att vara så gott som helt slut när fjärde numret skickats ut i december 2022, om 

Förvaltningsrätten inte bedömer att Jämställdhetsmyndigheten (JäMy) gjort en felaktig 

bedömning av SEKs bidragsansökan. Detta beslut kan enligt Förvaltningsrätten ta upp till nio 

månader att få besked om, men förhoppningsvis kommer det innan årsmötet. 

2. Styrelsen har inlett samtal med Sveriges Kristna Råd (SKR) om möjliga lösningar för 

Världsböndagskommitténs behov om SEK upplöses. 

3. Endast två styrelseledamöter (båda tillhörande samma samfund) har förklarat sig villiga att 

sitta kvar i styrelsen om årsmötet går emot styrelsens förslag att upplösa 

paraplyorganisationen SEK. Om årsmötet röstar för en upplösning, är ordförande, kassör och 

flera ledamöter villiga att sitta kvar till nästa årsmöte för att genomföra upplösningen. Vice 

ordförande och samtliga tre i valberedningen ställer sig inte till förfogande för omval oavsett 

vad årsmötet beslutar. 

4. Valberedningen har under flera år sökt brett och uttömmande efter kvinnor som skulle vara 

kompetenta och villiga att sitta i SEKs styrelse, och vittnar om att rekryteringen har gått trögt 

då få är villiga att gå in i ansvarsuppgifter inom SEK. De kommer inför årsmötet att fokusera 

på att hitta kvinnor till Världsböndagskommittén, däribland en ny ordförande, då nuvarande 

inte kommer ställa upp för omval. 

5. Uppsala Ekumeniska Kvinnoråd (UEK) menar att de skulle fortsätta att samlas till 

kvinnofrukostar och liknande även om SEK upplöses. Ekumeniska Kvinnorådet i Stockholm 

(EKiS) meddelade att de förväntar sig beslut om upplösning på sitt eget årsmöte i mars. 

Lunds och Göteborgs ekumeniska kvinnoråd har de senaste åren upplösts. Malmö 

ekumeniska kvinnoråd finns ännu och i Södertälje finns en kontaktperson. Nergången i de 

lokala råden har länge varit bekymmersamt, bland annat därför att JäMys bidrag kräver lokal 

verksamhet i fem län eller riksintresse. 
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6. Kvinnor i Svenska kyrkan (KviSk) delgav följande meddelande genom sin representant i SEKs 

styrelse: 

Styrelsen för Kvinnor i Svenska kyrkan vill enligt beslut 2022-02-01 förmedla följande till 

styrelsen och övriga medlemsorganisationer i SEK, Sveriges ekumeniska kvinnoråd. 

 Vi motsätter oss en upplösning av SEK. 

 Vi kommer att föreslå valberedningen namn till styrelsen för SEK.  

 Vi kommer att undersöka förutsättningarna för och uppmuntra til lokal SEK-

verksamhet i samarbete med KviSk och olika församlingar, framför allt genom 

engagemanget i Världsböndagen.  

 Vi kommer att verka för tidskriften Elsas fortsatta utgivning och vår medlem, tillika 

medlem i Elsas redaktion, Hanna Stenström kommer att även fortsättningsvis att 

arbeta med Elsa.  

 Vi kommer att bland våra medlemmar aktualisera faran för 

Världsböndagskommitténs framtida existens som byggd på feministisk grundsyn i det 

fall SEK försvinner.  

För styrelsen 

Vreta kloster 220102 

Bodil Davidsson Holmqvist, ordf KviSk 

7. Redaktionskommitténs representanter framförde att de skulle tycka att det vore tråkigt om 

SEKs medlemstidning Elsa inte fanns kvar. Det är en uppskattad medlemstidning och en unik 

plattform som då skulle försvinna. Samtidigt finns förståelse för att medlemstidningen inte 

kan fortsätta ges ut om SEK upplöses. SEK äger medlemstidningen Elsa, men även om man 

skulle överlåta ägandeskapet ser man det inte som realistisk att läsarna skulle kunna bära 

kostnaderna för Elsa.  

8. Ett fåtal reaktioner har hittills inkommit skriftligen till styrelsen, men inga bedöms innehålla 

något användbart för att förändra organisationens belägenhet. 

9. Frågan om SEKs upplösning behandlades redan under 2016 i styrelsen och lyftes av SEKs 

dåvarande ordförande vid årsmötet i Lund 2017. 

 

Vad händer fram till årsmötet? 

 Senast 7 mars: Namn på kandidater till SEKs styrelse meddelas valberedningen genom 

valberedning@svekumeniskakvinnor.se och motioner till årsmötet samt alternativ 

verksamhetsplan, budget, stadgeändringar för organisationsförändring och liknande skickas 

till styrelsen genom info@svekumeniskakvinnor.se. 

 Senast 12 april: Anmälan till årsmötet skickas in enligt beskrivning i kallelsen (se Elsa 2022:1 

eller SEKs hemsida). Delegaterna från de fyra lokala råden/SEK-Sverige och de fyra 

medlemsorganisationerna bör bifoga styrelsebeslut eller motsvarande i anmälan, eller kunna 

uppvisa detta på årsmötet. Om en delegat inte kan närvara fysiskt kan fullmakt medskickas 

ombud. Fullmakt bör innehålla styrelsebeslut eller motsvarande och underskrift från både 

den frånvarande delegaten, ombudet samt ordförande. Stödmedlemmar och -organisationer 

har inte rösträtt, men närvaro- och yttranderätt. 

 Senast 14 april: årsmöteshandlingarna görs tillgängliga på SEKs hemsida. 

 7 maj kl 10.00 – 12.30: årsmötet, som är SEKs högsta beslutande organ, sammanträder. SEK 

bjuder på enklare förtäring. Utsändande organisation/råd eller personen själv står för 

eventuella rese- och boendekostnader.    
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Styrelsen uppmuntrar ivrigt till deltagande på årsmötet, som kommer att gå till historien. Vi vädjar 

också till alla medlemmar, stödorganisationer och stödförsamlingar att betala medlemsavgiften för 

2022. Följ vad som händer i organisationen genom medlemstidningen Elsa (spännande nummer 

väntar!) och SEKs hemsida.  

Önskemål har framförts om vikten av att lyfta fram vad SEK har betytt och bereda rum för 

tacksamhet för allt gott som varit. Styrelsen arbetar på att hitta lämpliga former för att högtidlighålla 

och synliggöra allt positivt som SEK bidragit till och för delande av erfarenheter bland de kvinnor som 

genom åren har engagerat sig i SEK. 

Psalmen Kornet har sin vila (Svenska psalmboken nr 204) följde oss under dygnet på 

Sigtunastiftelsen.  

Väntande på värme vilar rot och frö, 

vet att våren kommer. Varje träd och ört 

brister i blom på sin bestämda tid. 

Kärlek med ditt ljus kom, kom och hos oss förbliv. 

Det som dör kan ge näring, omvandlas till något nytt och större. Låt oss be att SEKs hjärtefrågor får 

följa Vetekornets lag.  

 

Styrelsen genom 

Elin Jönsson, vice ordförande & Evelina Hermansson, ordförande 

 

 

Bild tagen 6 februari 2022 på Sigtunastiftelsen av Linda Joelsson (medlemstidningen Elsas redaktionskommitté).  

Från vänster: Elin Jönsson (styrelsen), Lina Mattebo (medlemstidningen Elsas redaktör), Ingegerd Modig (EKiS), Kajsa Berg 

(valberedningen), Gunilla Bäckström (styrelsen), Ellen Berntell (valberedningen), Cecilia Ralfe Stelander (styrelsen), Maria 

Schönning (styrelsen), Maria Lundberg (styrelsen) och Inger Jonasson (Världsböndagen). 


