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Vasa svenska kvinnoklubb 
 
 

 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2022 
 

Styrelsen 
 
har under året haft följande sammansättning:   
- Ramieza Mahdi, ordförande  
- Caroline Sparf, vice ordförande 
- Birgitta Granholm, sekreterare 
- Yvonne Grönlund, kassör 
- Helena Boucht-Lindeman, medlem 
- Sari Somppi, medlem 
- Nathalie Wingren, medlem 
- Jenna Matintupa, suppleant 
- Mariana Ulfvens, suppleant 
 
Styrelsen har haft fyra protokollförda möten, tre på 
distans via Zoom och ett hybridmöte.  Ett 
medlemsbrev har skickats ut den 23 september. 
 
Verksamhetsgranskare 
 
Benita Nordgren, ordinarie verksamhetsgranskare 
Nina Fjellström, ersättare 
 
Verksamhet 
 
Representation 
Medlemmar i Kvinnoklubben har haft förtroende-
poster i SFP, Svenska Kvinnoförbundet, SFP:s 
samorganisation i Vasa, Vasa stadsfullmäktige, 
nämnder, sektioner, samkommuner, Österbottens 
välfärdsområdes fullmäktige, styrelse och dess 
sektioner 
 
- Helena Boucht-Lindeman:  

Vice ordförande i stadsmiljönämnden 1.8.2021 – 
31.5.2025 
Styrelsemedlem och vice ordförande i 
kollektivtrafiknämnden (Vasa och Korsholm) 
Ledamot i SFP:s stadspolitiska utskott 2022 – 2023 
Ledamot i SFP:s internationella och EU-utskott 
2022 – 2023 
Medlem i SFP:s företagspolitiska nätverk 
Ledamot i Svenska Finlands Folktings styrelse 
(SFP) 2021 – 2023 
 

- Birgitta Granholm: 
Ersättare i styrelsen för SFP:s samorganisation i 
Vasa 

Vice ordförande i valnämnd (Sandviken) i 
välfärdsområdesfullmäktigevalet 
 

- Ramieza Mahdi: 
Ledamot i Vasa stadsfullmäktige 1.8.2021 – 
31.5.2025 
Andra vice ordförande för Vasa stadsfullmäktiges 
fullmäktigegrupp (SFP) 1.8.2021 – 31.5.2025 
Ledamot i stadsstyrelsens välfärdssektion 
1.8.2021 – 31.5.2025 
Ledamot i Vasa stads byggnads- och miljönämnd 
1.8.2021 – 31.5.2025 
Vice ordförande för rådet för kulturell mångfald 
(invandrarrådet) 2021 – 2023 
Ledamot i Österbottens välfärdsområdes 
fullmäktige 2022 – 2026 
Ledamot i Österbottens välfärdsområdes sektion 
för främjande av välbefinnande och hälsa samt 
kontaktytor 2022 – 2026 
Ledamot i SFP:s partifullmäktige 2020 – 2022 
Ordförande för SFP:s integrationspolitiska utskott 
2019 – 2023 
Ledamot i styrelsen för SFP:s samorganisation i 
Vasa 
Ledamot i Svenska Finlands Folktings fullmäktige 
(SFP) 2021 – 2025 
Vice ordförande för Svenska Kvinnoförbundet 
Ledamot i Svenska Kvinnoförbundets 
arbetsutskott 
Ordförande för Svenska Kvinnoförbundets 
internationella utskott 2021 – 2023 

 
- Benita Nordgren: 

Ledamot i Vasa Elektriska Ab:s förvaltningsråd (till 
bolagsmöte i april 2022) 
Ledamot i valnämnd (Sunnanvik) i 
välfärdsområdesfullmäktigevalet 
 

- Sari Somppi: 
Ledamot i styrelsen för Österbottens 
välfärdsområde 2022 – 2026  
Ersättare i Österbottens välfärdsområdes 
personalsektion 2022 – 2026 
Ledamot i Vasa stadsfullmäktige 1.8.2021 – 
31.5.2025 
Ledamot i stadsstyrelsen 1.8.2021 – (2-årsperiod); 
ersättare Marit Nilsson-Väre 
Stadsstyrelsens representant i byggnads- och 
miljönämnden 1.8.2021 – 31.5.2025 
Stadsstyrelsens representant i 
utbildningsnämndens svenska sektion 1.8.2021 – 
31.5.2025 
Ersättare i stadsstyrelsens välfärdssektion 
1.8.2021 – 31.5.2025 
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Ledamot i Österbottens förbunds 
landskapsfullmäktige 1.8.2021 – 31.5.2025 
Ledamot i delegationen för Österbottens 
polisinrättning 1.6.2017 – 31.5.2021, 1.8.2021 – 
31.5.2025 
Ersättare i SFP:s partifullmäktige 2021 – 2023 
Vice ordförande för Svenska Kvinnoförbundet 
Ledamot i Svenska Kvinnoförbundets 
arbetsutskott 
Ordförande för Svenska Kvinnoförbundets 
jämställdhetspolitiska utskott 2021 – 2023 
Styrelseordförande i Kiinteistö Oy/Fastighets Ab 
Pikipruukki 
 

- Nina Stubb: 
Ledamot i Svenska Kvinnoförbundets 
internationella utskott 2021 – 2023 

 
- Nathalie Wingren: 

Ersättare i valnämnd (Sunnanvik) i 
välfärdsområdesfullmäktigevalet 
 

Även andra medlemmar i kvinnoklubben har haft 
förtroendeuppdrag i olika organ inom Vasa stad. 
 
Välfärdsområdesval 23.1. 
Makten över primärvården, social- och hälsovården 
och räddningsväsendet i Finland övertogs 1.1.2023 av 
nya självstyrande enheter, så kallade 
välfärdsområden. I fullmäktigevalet 23.1. erhöll SFP 
hela 32 mandat (av totalt 59) i Österbottens 
välfärdsområdes fullmäktige och har därför enkel 
majoritet. Fullmäktiges mandatperiod sträcker över 
fyra år, 1.1.2023 – 31.12.2026. Från Vasa invaldes fem 
ledamöter, bland dessa drog Joakim Strand 3065 
röster, Sari Somppi 839 röster och Ramieza Mahdi 465 
röster. Joakim Strand fungerar dessutom som 
fullmäktiges II vice ordf. (SFP:s Mikko Ollikainen har 
ordförandeposten).  Sari Somppi valdes in i 
välfärdsområdesstyrelsen som leds av Anne 
Salovaara-Kero (SFP) från Vasa.  
 
Föreningens stadgeenliga årsmöte 15.3. i Svenska 
folkskolans vänners möteslokal i Vasa  
Ramieza Mahdi återvaldes till ordförande. Nio 
medlemmar och en blivande medlem deltog i 
årsmötet. Före behandlingen av de stadgeenliga 
ärendena gästades vi av Nanette Westergård-Sjölund 
och den sociala tjänstehunden, samojeden Rosie, som 
handgripligen demonstrerade hur de i praktiken 
jobbar på äldreboenden och servicehem genom att 
genomföra enkla kognitiva övningar med de boende. 
Rosie har bevisligen en positiv effekt på klienternas 
humör och mående. Hon har också en fördel tack vare 
sitt snälla utseende och goda lynne. Westergård-

Sjölund och Rosie har genomgått en grundutbildning i 
Finska Terapihundskolan. 
 
Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 26 – 27.3. på 
Svartå Slott 
Anita Westerholm omvaldes till förbundsordförande. 
Även Ramieza Mahdi, Sari Somppi och Pia Sundell 
fortsätter som vice ordförande. Under årsmötet 
godkände förbundet propositioner bland annat om 
psykiskt stöd efter missfall och om stärkt kroppslig 
självbestämmanderätt i steriliseringslagen. I 
resolutionen konstateras: Under pandemin har 
jämställdheten tagit flera steg tillbaka i hela världen. 
Pandemins konsekvenser för flickor och kvinnor syns 
bland annat genom en ökning av könsbaserat våld och 
våld i nära relationer. Kvinnodominerade branscher 
har dragit ett oskäligt stort lass för att bibehålla 
samhällets centrala funktioner. Löneutvecklingen för 
och arbetsförhållandena hos vårdpersonalen har 
under en lång tid varit ohållbara. 
  
SFP i Österbotten, kretsens årsmöte 9.4. i Lappfjärd. 
Henrik Antfolk från Kristinestad valdes till ny 
kretsordförande. Till vice ordförande valdes Carola 
Bengs-Lattunen från Malax och Mikael Lindvall från 
Nykarleby. Kvinnoförbundets representanter i 
styrelsen är Sofia Mitts-Björkblom (Korsnäs), 
ersättare: Ann-Sofie Smeds-Nylund (Närpes). På 
kretsmötet nominerades de sex första kandidaterna 
(av 16) i riksdagsvalet 2023, bland andra Sari Sompi 
och Joakim Strand. Ramieza Mahdi deltog också i 
mötet. 
 
Samorganisationens årsmöte 28.4. i Övis gymnasium 
Joakim Strand inledde med en allmän översikt av det 
politiska läget. Full lista, 16 kandidater, nominerades 
från Vasa i välfärdsområdesvalet 23.1.2022. Lars 
Rosenblad hade förberett en PowerPoint-presentation 
i vilken han förordade en förstärkning av SO:s 
helhetsroll i politisk bemärkelse för att möjliggöra att 
SFP Vasas röst hörs starkare. Nu fungerar 
organisationen på ett lokalavdelningsorienterat vis. 
Eventuellt kunde små eller sovande lokalavdelningar 
slås ihop, vilket befaras passivera ”gräsrötterna” och i 
realiteten skulle förändringen ha en negativ inverkan 
på antalet ombud från Vasa på kretsens årsmöte och 
partidagen. Partiskatten förblev oförändrad (15%). 
Frågan om arvode till SO:s ordförande, speciellt i 
valtider, togs upp av Dick Jungerstam. Systemet med 
arvode till ordförande, sekreterare och kassör har 
tidigare faktiskt tillämpats i Vasa. Ärendet kunde tas 
upp till behandling i samband med SO:s kommande 
stadgeändring. Ulla Granfors fick förnyat förtroende 
som SO:s ordförande. 
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SFP:s partidag 21-22.5. i Åbo 
sändes i realtid via partiets webbsida. Alla 
omröstningar skedde elektroniskt via Zoom. Anna-
Maja Henriksson fick förnyat förtroende som 
ordförande, till vice ordförande valdes Sandra 
Bergqvist, Silja Borgarsdóttir Sandelin och Henrik 
Wickström. Kvinnoförbundets delegater från Vasa var 
Ramieza Mahdi, Sari Somppi och Caroline Sparf. 
 
Partisekreterare Fredrik Guseff i Vasa 31.5. 
Guseff besökte Vasa på begäran av SFP:s 
samorganisation i Vasa med ordf. Ulla Granfors som 
sammankallare. Syftet med mötet var att inhämta råd 
och vägledning i organisationsfrågor och diskutera 
samarbete med partiet i den lokala verksamheten. 
Bland annat behandlades systemet med fördelningen 
av partiskatten som i nuläge tillfaller 
samorganisationen. Man frågade sig om det skulle 
kunna ge lokalavdelningarna ett uppsving ifall en viss 
procent av den partiskatt som avdras av de 
förtroendevaldas arvoden skulle riktas till 
avdelningarnas verksamhet? Beslutet måste tas på 
kommunnivå av samorganisationen. 
Sammanslagningar av lokalavdelningar som kämpar 
med föga eller ingen verksamhet alls var också på 
agendan. Det förekommer att medlemmar har 
medlemskap i flera SFP-organ – lokalavdelningar, 
Kvinnoförbundet, SU, Svenska Seniorer – vilket 
medför att man i värsta fall är tvungen att betala 
dubbel eller till och med tredubbel medlemsavgift. 
Diskuterades om det vore möjligt att bevilja rabatt i 
dylika fall. 
 
Afterwork/medlemskväll 14.10. på kretskansliet 
Brännande aktuella ämnen behandlades. Inledningsvis 
redogjorde ordföranden för Österbottens 
välfärdsområdes styrelse, Anne Salovaara-Kero, för 
det nya välfärdsområdets organisation och strategi: 
”En viktig målsättning är en säkerhet och kvalitet som 
är i toppklass.” Därefter gavs ordet till SFP Vasa 
samorganisations ordförande Ulla Granfors, som 
förklarade sig vara öppen för ett tätare samarbete 
med lokalavdelningarna genom besök och 
gemensamma satsningar. Samorganisationens stadgar 
är föråldrade och de kommer följaktligen att förnyas 
under 2023. Kvinnoklubben bjöd på pizza och drycker. 
 
Övrig verksamhet 
Österbottens kommunparlament – dagskryssning till 
Umeå 15.10. 
Tema: "En hållbar omställning i Finland och världen", 
med panelinlägg. På hemresan stod riksdagsvalet 
2023 och riksdagsvalskandidaterna i fokus.  Sari 
Somppi och Ramieza Mahdi deltog. 
 

Kvinnornas julmässa 6.12. 
Den elektroniska platsbokningen öppnades 
10.10.2022 kl. 18.00 på Kvinnoklubbens hemsida. 
Knappt 110 hantverkare och försäljare ställde ut sina 
produkter i gymnastiksalen och aulan. Det 
administrativa i bokningen sköttes av Berit Öhman och 
Birgitta Granholm, Ramieza Mahdi och Yvonne 
Grönlund ansvarade för kontakten till Vamia vad 
beträffar köksrutinerna (med Nina Fjellström som 
köksansvarig) och organiserade kassaturerna i caféet. 
Evenemangsplatsen var den samma som tidigare, 
yrkesläroverket Vamias Hansa campus i Sandviken. 
Folktillströmningen hade normaliserat sig och 
motsvarade i stort sett den vi sett under åren före 
coronapandemin. Intäkterna från mässan gav ett 
välkommet plus i kassan. 
 
Mediasynlighet – insändare och artiklar 
Bl.a. Sari Somppi, Ramieza Mahdi och Eva-Maria 
Strömsholm har bidragit med insändare i lokalpressen. 
 
Byte av bokföringsbyrå 
På grund av att vår långvariga bokföringsbyrå inte 
längre har någon svenskspråkig bokförare i Vasa 
beslöts av praktiska skäl avbryta samarbetet med 
Accountor och inhämta offerter av Ab Bäck & Vilén Oy 
och Jaoste Accounting, båda med verksamhet i Vasa. 
Jaoste Accounting visade sig passa våra behov bäst 
beträffande bokföring och uppgörande av bokslut. De 
gav även den mest fördelaktiga offerten. Byråns ägare 
är Jan-Anders Österblad. 

 
Medlemmar 
Antal 31.12.2022: 224. Medlemsavgift: 15 
euro/person. 
 
Styrelsen 


