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Svenska Kvinnoförbundet och lokalföreningarna, bland dem Vasa svenska kvinnoklubb, skall vara en
ideologisk plattform för jämställdhetsfrågor i samhället. Kvinnor och män skall ha samma rättigheter,
möjligheter och skyldigheter i livets alla skeenden. Vi skall finnas med där besluten tas så att vi kan
forma vårt samhälle ur ett jämställdhetsperspektiv.
Vasa stad har tagit några steg på vägen. Staden har undertecknat den europeiska deklarationen om
jämställdhet. Staden har också en jämställdhets- och likabehandlingsplan, som presenterades på vårt
Vision Vasa seminarium i oktober ifjol av planerare Marjo Hannu-Jama. Man håller som bäst på och
utvecklar ett uppföljnings- och utvärderingssystem.
Vasa svenska kvinnoklubb kan dra sitt strå till stacken genom att aktivt bevaka dessa frågor. Vi har
många medlemmar i stadsfullmäktige och nämnder. Vi har lyft upp planeringsfrågor och kulturfrågor
och nu skall vi ha ett After Work fredagen den 27.4. kl 17-19 på 1h+k, där vi skall diskutera de alltid
lika aktuella social- och hälsovårdsfrågorna i Vasa. Medverkande är social- och hälsovårdsnämndens
ordförande Thomas Öhman och nämndens medlemmar Ramieza Mahdi och Heidi Svartsjö. Vi bjuder
på en liten mötesbuffé.
På årsmötet 8.3. på Svenska klubben valdes en ny styrelse. Till ordförande omvaldes Berit Öhman,
Ramieza Mahdi är ny vice ordförande, Birgitta Granholm, sekreterare och Margaretha Stenroos,
kassör. Ordinarie medlemmar är Helena Boucht-Lindeman, Sari Somppi och Heidi Svartsjö (ny) och
suppleanter är Gun-Britt Lund och Emilia Viklund (ny).
Till hösten har vi planer på att ordna ett seminarium om Kvinnor och ekonomi.
Ifall det blir ett landskapsval i oktober (28.10) kommer hösten att präglas av valet. Många
kvinnodominerade branscher berörs av landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen. Vi
har också ett riksdagsval på kommande 14.4.2019. Det pågår redan positioneringar som vi kunnat
läsa om i dagspressen.
Medlemsavgiften är fortfarande 10 euro. Den kan betalas med bifogat bankgiro.
Om ni har flyttat eller bytt e-postadress meddela oss gärna så får ni också i framtiden brev av oss.
Vi har fått nya medlemmar men vi vill gärna ha ännu fler. Om ni har vänner och bekanta som är
intresserade tipsa om vår hemsida www.kvinnoforbundet.fi ( Meny - Om oss – Lokalavdelningar - Vasa)
eller direkt på https://vasa.kvinnoforbundet.fi/sv/startsida/.

På hemsidan och Facebooksidan (Vasa svenska kvinnoklubb) sätter vi upp aktuella saker. Följ oss där.
Man kan också ta kontakt direkt till mig på adressen berit.ohman@netikka.fi.
Önskar er alla en fin vår
Berit
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