Styrelsens förslag till
Verksamhetsplan Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd 2022

Följande verksamhetsplan bygger på att utföra beslutet den 7 december 2021 (se
styrelsemötesprotokoll §8) då styrelsen beslutade att föreslå årsmötet 2022 att lösa upp
paraplyorganisationen SEK.

Oavsett vad årsmötet 2022 beslutar ämnar SEK:s styrelse att:
-

Ge ut medlemstidningen Elsa i fyra nummer. Nr 1: Vetekornets lag (februari), nr 2:
Ekumenik (maj efter årsmötet), nr 3 Skräp och städning (september) och nr 4
Tacksamhet (december).

Januari
-

Planera årsmötet

Februari
-

-

-

Genomföra en möteshelg 5-6 februari på Sigtunastiftelsen där styrelsen tillsammans
med inbjudna representanter för medlemsorganisationer, lokala råd, Elsas
redaktionskommitté, Världsböndagskommitté samt valberedning samlas för att samtala
om förslaget till upplösning av paraplyorganisationen SEK.
Förbereda en kommunikationsplan för styrelsens förslag om beslut om upplösning av
paraplyorganisationen SEK till:
o medlemsorganisationer (Kvisk, Forum för prästvigda kvinnor, EQ-kvinna och
Kvinnor för Mission)
o lokala råd och nätverk (Malmö, Uppsala, Stockholm och Södertälje)
o alla enskilda medlemmar genom medlemstidningen Elsa och hemsidan
o Världsböndagskommittén
o Redaktionskommittén
o stödorganisationer
o internationella organ
o samarbetsorganisationer
o Ekumeniska Centret och personer som arvoderas för arbete genom SEK.
Bereda en ny lösning för Världsböndagskommittéens behov av kassör, hemsida,
marknadsföring, administration och metod för att rekrytera nya ledamöter inför årsmötet
genom att påbörja dialog med Sveriges Kristna Råd (SKR).

Mars
-

Genomföra
Världsböndagen
och
fördela
stipendiemedel.
http://www.svekumeniskakvinnor.se/material-varldsbondagen-2022/
Vara medarrangörer den 8 mars på Internationella kvinnodagen på EHS.
(https://ehs.se/kalender/8-mars-internationella-kvinnodagen-pa-ehs/)
Återrapportering av Jämy-bidraget för verksamhetsår 2021, inne senast 1 april.
Bereda årsmöteshandlingar och publicera dem senast 14 april.

-

-

Förberedande möte med Per Gillerstrand kring det gemensamma avtalet med
Ekumeniska Centret.
Utse ny representant från styrelsen till Elsa:s redaktionskommitté från maj och framåt,
som också ansvarar för föreningssidorna där medlemmarna kallas till årsmötet 2023 tre
månader i förväg.
Göra upp en plan för historieskrivningen både genom nr 3 och 4 i tidningen Elsa samt
eventuellt genom en jubileumsskrift om medel kan hittas.

Maj
-

Genomföra årsmötet 7 maj på Ekumeniska Centret.

Direkt efter årsmötet om beslutet om upplösning går igenom:
-

-

-

-

Följa upp planen för historieskrivningen både genom nr 3 och 4 i tidningen Elsa samt
eventuellt genom en jubileumsskrift.
Göra upp en plan för ekonomisk hantering av:
o Vad kan vi skära ner på och när?
o Försäljning av fondkontot på Nordea.
o Avslutande av alla medlemskap i organisationer, försäkringar m.m.
o Avslutande av datorabonnemang med EKUC.
o Försäljning av telefon.
o Försäljning av inköpta inventarier som finns på Ekumeniska Centret.
o Försäljning av Helga Henschens bilder.
Göra upp en plan för utrensning av SEK:s fysiska skåp, förråd och arkiv på Ekumeniska
centret samt hantering av digitala dokument. Vi inventerar material som vi producerat
eller medverkat till att producera och skickat relevant material till Riksarkivet enligt de
tvingande
bestämmelserna.
Vi
följer
instruktionerna
från
hemsidan:
https://riksarkivet.se/vagledning-om-arkivhantering.
Undersöka möjlighet för e-arkivering (ex. www.depona.se/).
Göra upp plan för administrativ hantering:
o Avsluta e-post-adresser och skapa autosvar.
o Avsluta hemsidan.
o Avsluta tidningen Elsa (säga upp avtal med redaktör, formgivare och tryckeriet).
o Säga upp avtal med Ekumeniska Centret.
o Uppmuntra att stå kvar som medlemmar och betala 2022.
Bistå Världsböndagskommittén att göra upp en plan för Världsböndagens bevarande i
Sverige.

Juni-December
-

Verkställande av alla uppgjorda planer.
Planera årsmötet 2023, med den deltagaravgift som behövs.
Om möjligt genomföra en minneshögtidsfest för att hedra minnet av SEK i samarbete
med SKR och/eller Studieförbundet Bilda.

