Proposition till Sveriges Ekumeniska Kvinnoråds årsmöte 2022

Proposition om upplösning av paraplyorganisationen
Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd

Bakgrund till propositionen
Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd (SEK) har under en längre tid haft nedåtgående medlemssiffror,
upplösning av en rad lokala ekumeniska kvinnoråd, svårigheter att rekrytera kvinnor med ett
långsiktigt engagemang till styrelsen för SEK och lågt årsmötesdeltagande. Inga motioner har
inkommit på flera år.
SEK har de senaste åren beviljats minskat ekonomiskt bidrag från Jämställdhetsmyndigheten vilket
gjort det svårt att ha en anställd generalsekreterare, vilket behövs för att kunna bedriva en
rikstäckande paraplyorganisation på ett professionellt sätt. Tidigare fungerande verksamhet har gått
på sparlåga långt innan coronapandemin, och nysatsningar har fått ett svagt gensvar. Styrelsen ser
inte tillräckligt många tecken på livskraft för att tro att SEK har en framtid, och tror att nu är rätt tid
att gå in för landning.
Frågan om upplösning har lyfts i nuvarande styrelse sedan kort efter årsmötet 2021 och mot
bakgrund av ovan nämnda skäl beslutade styrelsen vid sitt möte 7 december 2021 att föreslå
kommande årsmöte att besluta om upplösning av SEK. Oberoende av detta beslut avslog
Jämställdhetsmyndigheten SEKs bidragsansökan för 2022, vilket innebar att organisationen miste sin
i särklass största inkomstkälla.
Styrelsen föreslår därför Sveriges Ekumeniska Kvinnoråds årsmöte 2022 att besluta
att

upplösa paraplyorganisationen Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd (SEK).

att

uppdra åt styrelsen att leda arbetet med att fram till årsmötet 2023 förbereda den
slutgiltiga upplösningen av SEK.

att

uppdra åt styrelsen att vara behjälpliga i att hitta former för att Världsböndagen ska
kunna fortsätta firas i Sverige.

att

uppdra åt styrelsen att med till buds stående medel verka för att synliggöra den roll
SEK spelat i samhälle och kyrka och hylla de kvinnor som bidragit till organisationen
genom åren.

Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd (SEK) bildades i Stockholm 1959. Det skedde genom en
sammanslagning av Svenska missionsrådets kvinnokommitté (bildad 1914) och Kristna kvinnors
samarbetskommitté (bildad 1935). Styrelsen tankar går till alla de kvinnor som gett sin tid, sin kraft
och sina förmågor till SEK. Styrelsens förhoppning är att upplösningen av SEK ska följa Vetekornets
lag och ge förutsättningar för nytt liv att spira.

