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Vasa svenska kvinnoklubb r.f.

Medlemsbrev 1/2021
God fortsättning på det nya året. Pandemin bara fortsätter och gör det omöjligt för oss att ordna fysiska
träffar. Det här är speciellt besvärligt då ett kommunalval är på kommande 18.4. Det blir utmanande att
ordna alla kampanjer på distans, men vi gör vårt bästa. Vårens kommunalval är viktigt ur
jämställdhetsperspektiv. Pandemin har påverkat många kvinnodominerade branscher, familjer och
åldringar.

Årsmötet

Kvinnoklubbens årsmöte ordnas fredagen den 19.3., på Minna Canth-dagen, kl. 18.00. Mötet blir på
distans, vilket betyder att alla som vill delta bör anmäla sig till ordförande senast en vecka före mötet så
vi hinner skicka ut alla handlingar i god tid. Mötet kommer bl.a. att välja ny ordförande för klubben och
två nya styrelsemedlemmar. Vi kommer förutom stadgeenliga ärenden också att behandla ett förslag till
nya stadgar. Vi hoppas på livligt deltagande. Uppgifter om uppkopplingen till mötet kommer senare.

Kommunalvalet

Svenska Kvinnoförbundets valkampanj kommer också att vara digital. Förbundet ordnade ett första
webbinarium 27.1. ”Vi måste prata pengar” med temat ekonomi och juridik. Det kan fortfarande ses på
förbundets Facebook-sida. Förbundets kommunalvalsprogram ”Framtiden är jämställd –
Kommunalpolitiska mål 2021-2025” som vi följer, har lanserats och finns på förbundets hemsida.
Kvinnoförbundet kommer under våren att lansera en poddserie med 10 avsnitt om jämställdhet, framtid
och fortsatt feministisk kamp. Serien görs i samarbete med Bertills & Jung. Avsnitten sänds i februari-april
före kommunalvalet. Håll utkik!
Kvinnoklubben har en blogg på hemsidan där vi kan publicera era inlägg. Du behöver inte vara
kommunalvalskandidat för att skriva om aktuella teman på bloggen. Ta kontakt med vår sekreterare
Birgitta Granholm om eventuella inlägg. Från hemsidan kan inläggen delas vidare på sociala medier.
Alla ni som inte kunde komma på utdelningen av historiken Vasa svenska kvinnoklubb 100+ i december
eller som inte på annat sätt fått den, ta gärna kontakt med ordförande Berit Öhman
(berit.ohman@netikka.fi) eller Birgitta Granholm (birgitta.granholm@elisanet.fi). Vi har ett lager hemma
av historiken. Den är gratis för alla betalande medlemmar.

Medlemsavgiften för år 2021 är 15 euro och kan betalas till konto.
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Vi hoppas att så många som möjligt betalar medlemsavgiften. Alla bidrag behövs. Med
medlemsavgifterna kan vi hjälpa och stöda våra medlemmar som ställer upp i kommunalvalet. Redan ett
20-tal medlemmar är klara som kandidater.
Följ oss på Instagram (vasakvinnoklubb), Facebook och hemsidan (Vasa svenska kvinnoklubb)
Må väl!

Styrelsen/Berit Öhman, ordf.

