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Verksamhetsberättelse för styrelsen
Under årsmötet 3 mars 2018 valdes den nya styrelsen, valberedningen och revisorerna för
Feministiskt initiativ Göteborg.
Styrelsen:
Ordförande Mariam Khatibi
Vice ordförande Johan Abrahamsson
Kassör Laurencia Emilsson Oñate
Ledamot David Berglind
Ledamot Miriam Friedlaender
Ledamot Pelle Hällje
Ledamot Sara Lesch
Ledamot Johanna Marseille
Ledamot Pamela McCarthy
Ledamot Fereshta Ziai
Suppleant Moa Eriksson
Ett konstitutionerande möte hölls 2018-03-13
Styrelsen har haft möte regelbundet för att främst sjösätta valarbetet och det uppdrag som
gavs styrelsen med ändring av den befintliga budgeten. Styrelsen har haft möte varannan
vecka för styrelsens egna uppdrag fram till juli månad. Därefter en gång i månaden efter
valet.
Styrelsen har hållit i medlemsmöte varannan vecka under maj, juni samt juli inför valet 2019.
Under juni månad varje vecka.
Styrelsen har bjudit in alla utskotten för dialog kring sitt arbete.
Styrelsen har haft kontinuerlig dialog med valstrateg/kanslist Stina Svensson samt
kommunikatörerna.
Styrelsen har deltagit under 1:a maj, mors dag, Biskopsgårdens dag och flertal andra event
under valrörelsen.
Styrelsen har deltagit och bemannat tält under Euro-Pride.
Styrelsen har medverkat under val genom att bemanna valstugan.
Efter val har styrelsen samlat medlemmar för att samtala kring hur valet har gått och vad vi
kan förbättra.
Styrelsen har hållit i medlemsmöte 2018-11-17 för att presentera en ny
organisationsstruktur samt haft föreläsning om bemötande. Föreläste gjorde Tone Försund,
beteendevetare/dramapedagog från Göteborgs universitet.
Delar av styrelsen höll tillsammans med gruppledaren intervjuer för att tillsätta tjänsten som
partisekreterare.
Styrelsen har tillsammans med Stina Svensson haft en planeringsdag där ett årshjul har tagits
fram.
Med anledning av att vi infört en ny organisation och att flera av de äldre utskotten varit
vilande har vi inga separata berättelser för dem med undantag för politikutskottet.
Under verksamhetsåret har 3 ledamöter samt ordföranden avsagt sig sina platser,
nuvarande styrelse är:
Ordförande Johan Abrahamsson
Kassör Laurencia Emilsson Oñate
Ledamot David Berglind
Ledamot Miriam Friedlaender
Ledamot Sara Lesch
Ledamot Pamela McCarthy
Ledamot Moa Eriksson
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Verksamhetsberättelse för valberedningen
Valberedningen har under verksamhetsåret 2018/-19 berett Feministiskt Initiativ Göteborgs
platser till kommunala nämnder och bolagsstyrelser, till tre vakanta platser som
nämndeperson i tingsrätten och arbetar med beredning av styrelse och revisorer inför
årsmötet 2019.
Till poster i kommunala nämnder och bolagsstyrelser hade F! Göteborg 27 platser att
tillsätta. Annonsering gjordes via medlemsutskick på mail och på F! Göteborgs officiella
Facebooksida. Intervjuer utfördes som telefonintervjuer med en representant från
valberedningen efter ett gemensamt frågeformulär. 31 personer intervjuades. Två platser är
under beredning p.g.a. ett avhopp från en nämnd och en tillkommande plats i
bolagsstyrelse. Till dessa två platser har information om posterna lagts ut i Facebookgruppen
Aktiva i FiGbg.
Valberedningsarbetet till poster i nämnder och bolagsstyrelser har utförts av Frida Sewén,
Sam Hurtig och Stina Ogbonnaya. Då jävsituation förelåg kring Stina Sewén för Frida och Sam
bereddes stadsdelsnämnderna där Stina Sewén kunde bli aktuell av Stina O, som med
styrelsens godkännande tog stöttning av Emma Helmin och Åsa Nielsen i beslutet om
valberedningens förslag.
Till de tre vakanta platserna som nämndeperson i tingsrätten var det 12 sökande. Två
personer svarade inte på valberedningens kallelse till intervju, varför 10 intervjuer utfördes.
Även här gick information ut via utskick till medlemmar och via Feministiskt initiativ
Göteborgs Facebooksida, och intervjuer utfördes på telefon av en valberednigsrepresentant.
Frida Sewén, Sam Hurtig, Stina Ogbonnaya och Masoud Vatankhah beredde platserna till
nämndeperoner i tingsrätten.
Till styrelsen var tio personer nominerade. Bland de nominerade fanns flera personer som
valberedningen aktivt tagit kontakt med förfrågan om intresse att sitta i styrelsen. Tio
intervjuer har utförts och valberedningen ämnar föreslå åtta kandidater till ordinarie
ledamöter och två suppleanter. Även här gick information ut via medlemsutskick på mail
samt via Facebook-sidan. Frida Sewén, Sam Hurtig och Stina Ogbonnaya har utfört
intervjuerna via telefon.
Valberedningen har påbörjat arbetet med att hitta revisorer.
På årsmötet 2018 valdes Jonathan Krite, Markus Auvinen, Masoud Vathankah, Frida Sewén,
Sam Hurtig och Stina Ogbonnaya till valberedning. Jonathan och Markus hoppade av
valberedningen innan beredningsarbetet påbörjades.
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Verksamhetsberättelse för
politikutskottet/politikgruppen

Inledning
Nedan beskriver vi verksamhetsåret utifrån de delmål som var uppsatta för utskottet i
verksamhetsplanen för året 2018.

Berättelse
●

Under valåret 2018 är målet att dubbla vår representation i kommunfullmäktige, stadens
nämnder och styrelser samt ta plats i kommunstyrelsen.

Vi nådde inte upp till detta mål, vi minskade vår representation i kommunfullmäktige från tre till två
ledamöter och har likt förra mandatperioden två ersättare. Dock lyckades vi genom förhandlingar
och samverkan med andra partier mer än fördubbla vår representation i stadens nämnder och bolag,
från 11 till 31 ledamöter och ersättare i nämnder och bolag. Till skillnad från förra mandatperioden
har vi från Januari 2019 närvarorätt på kommunstyrelsens möten (dock inte yttranderätt) samt en
anställd politisk sekreterare i stadshuset på 100% och arvode för gruppledare på 40%. Stina
Svensson fick förnyat förtroende att fortsätta som gruppledare vid möte med politikgruppen i
november. Martin Jordö fick efter rekryteringsprocess tjänsten som politisk sekreterare..
Våra poster och politiker från oktober 2018 (kommunfullmäktige) och 2019 (nämnder och bolag):
Kommunfullmäktige
SDN Centrum

Stina Svensson, Teysir Subhi, Stina
Sewén, Masoud Vatankhah

SDN Östra Göteborg
SDN Västra Göteborg

Matilda Skön (2 vice ordf)
Stina Sewén (2 vice ordf), Julia Stendahl
(ers.)
Martin Jordö, Ida Håkansson (ers.)

Kretslopps- och vattennämnden
Park och naturnämnden
Social resursnämnd
Nämnden för Konsument- och Medborgarservice
Utbildningsnämnden
Nämnden för Arbetsmarknad och Vuxenutbildning
Idrotts- och föreningsnämnden
Kulturnämnden
Lokalnämnden
Valnämnden

Pelle Hällje (ers.)
Louise Thörnqvist
Denise Cresso-Nydén (ers.)
Sara Lesch (ers)
Britt Fornander (ers.)
Andrea Marunga (ers)
Love Sinnervall (ers)
Ulrika Centerwall
Gudrun Tiberg
Tobias Cowie (ers.)
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Stadsrevisionen
Stadsrevisionen, revisorskollegium
Valberedning

Johan Abrahamsson
Johan Abrahamsson (ers.)
Stina Svensson

Göteborgsregionens kommunalförbund
Räddningstjänsten Storgöteborg fullmäktige
Göteborg Väster

Stina Sewen, Teysir Subhi (ers.)
Martin Jordö (ord)
Stina Svensson (ord)

Bostads AB Poseidon
Familjebostäder
Boplats Göteborg
Göteborgs Spårvägar AB
Göteborgs Kollektivtrafik AB
GS Buss AB
GS Trafikantservice AB
Got Event
Stadsteatern
Göteborgs Hamn

Tove Adlerberth (ers.)*
Stina Svensson (ers.)*
Åsa Nilsen (ers.)
John Wright (ers.)
Stina Svensson (ers.)
Stina Svensson (ers.)
Stina Svensson (ers.)
Masoud Vatankhah (ers.)*
Kristina Wejstål (ers.)*
Alexandra Angelbratt (ers.)*

●

Verka för att för att utöka utskottet med fler sakkunniga. Vi ska aktivt försöka rekrytera
personer med kunskaper, kompetenser och erfarenheter som inte finns representerade i
utskottet.

I arbetet med budget under början av året skedde aktiv rekryteringsarbete via sociala medier för att
öka antalet sakkunniga i gruppen, vilket gav fler aktiva i utskottet. Aktiv rekrytering inför val av lista
till kommunfullmäktige och de olika nämnderna och bolagen ledde även det till att det kom in flera
nya personer kommit in i politikgruppen. I slutet av 2018 var under året har vi varit runt 30 personer
i politikutskottet/politikgruppen. Vi ser fortsatt behov av att aktivt försöka få in fler personer i
partiet med olika kunskaper, erfarenheter och kompetenser.
●

Anordna minst en utbildningsträff för våra nya kandidater och kommunpolitiker.

Politikutskottet anordnade i april en utbildningsdag för kandidater på listorna till kommunerna i
Västra Götaland och till regionen. 28 kandidater deltog under dagen var fylld av presentationer om
valstrategi, våra politiska frågor, säkerhet och tid att diskutera tankar inför valet och lära känna
varandra bättre. Den artonde november samlades politikergruppen för att prata om nämndeplatser,
hur vi ska organisera oss och val av gruppledare. För att öka våra kunskaper i olika frågor har vi bland
annat deltagit på konferenser, varit på föreläsningar, läst mängder av handlingar samt haft utbyte
med andra kommunföreningar genom kommundagarna i Stockholm samt löpande/vid behov tagit
stöd/stöttat andra Fi-kommunpolitiker genom facebook/mail/telefon.
●

Utveckla och lyfta våra prioriterade frågor i de kommunpolitiska rummen där våra
förtroendevalda finns representerade.

Under 2018 var frågan om de ensamkommande barnen och unga fortsatt vara en viktig fråga. Även
miljö- och klimat, antirasism, jämställdhet, etisk upphandling och djurrätt har varit frågor vi
debatterat, lyft och drivit under året. Mycket utveckling av vår politik och skedde under arbetet med
att skapa ett eget förslag till budget för staden, se nedan.
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●

Ha ett stödjande samarbetsklimat där kandidater, politiker och andra aktiva medlemmar
lyfter varandra i valrörelsen och det politiska arbetet.

I början av året hade vi skypemöten varje måndag för de som kunde och ville, detta upphörde dock
under våren. Vi har under året allt mer gått från skypemöten, mail och fysiska träffar till att mer
samverka digitalt genom facebook-grupp. Detta gör att de som inte använder facebook riskerar att
få mindre information och exkluderas från samtalet samtidigt som flera i gruppen uppfattar att det
förenklar dialogen och blir mindre stressande än långa mailtrådar. En del har uttryckt att det känns
minskar stressen att inte behöva åka på så många fysiska möten medan andra skulle vilja ha mer av
detta. När vi har fysiska träffar finns möjlighet att vara med på skype för de som har svårt att närvara
på plats. Under hösten har vi haft förmöten inför varje kommunfullmäktigemöte för att underlätta
möten mellan aktiva i gruppen. Även om fokus främst varit på handlingar till kommunfullmäktige så
har det alltid getts utrymme att lyfta andra frågor. Ca 5-8 personer brukar närvara på dessa möten.
Det är svårt att svara på hurvida samarbetsklimatet upplevts stödjande då det inte har varit så
mycket dialog om detta i gruppen. Det har inte heller funnits en person som haft ett tydligt
trygghets-ansvar som varit känt för alla i gruppen. Detta är något att ta med sig under kommande år.
●

Skapa debatt om och opinion för vår politik i kommunen.

Genom debattartiklar och olika inlägg och videos på sociala medier har vi lyft frågor om bland annat
ensamkommandes situation i staden, behovet av att stärka barn och ungdomars roll i de
demokratiska processerna, vikten av en radikal miljö- och klimat politik, kritik mot det nya partiet
demokraternas bristande politik vad gäller utsatta grupper, om identitetspolitik och rättighetspoltik,
#metoo, nazistisk organisering. Under valrörelsen pratade hade vi mängder at personliga samtal på
stan om vår politik och delade ut broschyrer med information om hur vi vill förändra Göteborg.
Under året har vi även deltagit i ca 30 debatter och panelsamtal, de flesta i anknytning till valet. Vi
gick på samtliga debatter som vi blev inbjudna till (förutom en som arrangerades av
högernationalistisk grupp), men upplevde att vi i flera fall missades eller glömdes bort av arrangörer
och fick bjuda in oss själva när vi fick kännedom av olika debatter som vi inte varit inbjudna till.
●

Genom motioner till årsmötet bidra med ny och uppdaterad politik utifrån våra erfarenheter
och kunskaper från det politiska arbetet.

Under våren 2018 utvecklades vår politik genom ett försök att skapa en eget förslag till budget för
Göteborgs stad. Dessa planer lades dock ner en bit in i processen då det var svårt att få ut siffror
kring olika kostnader och intäkter och vi inte fick något stöd från stadsledningskontoret. Det arbete
som gjordes inför budgeten kunde istället användas för att skapa vår valplattform vilket blev en
utveckling, konkretisering och förtydligande av våra prioriterade frågor.
Till årsmötet 2019 har det inkommit fyra motioner på tre olika politikområden. Anledningar till att
inte fler motioner skrivits för att uppdatera vår politik kan vara att många politiker är nya på sina
uppdrag och har fullt upp med att sätta sig in i det arbetet, att den nya politikgruppen inte har
hunnit organisera sig och att det inte uppmärksammats tillräckligt eller anordnats aktiviteter kring
att skriva motioner. Det kan också vara så att partiprogrammet bedöms bra och aktuellt.
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●

Verka för ett nära samarbete och informationsutbyte mellan civilsamhället och de
förtroendevalda.

Inför kommunfullmäktige möten har vi fika i en lokal nära mötet som är öppet för allmänheten och
som det bjuds in till genom facebook och hemsida. Detta för att underlätta möten och samtal mellan
personer som är intresserade av vår politik och våra folkvalda politiker. Vi har också träffat och haft
samarbeten med organisationer som Agape, #vistårinteut och fossilgasfällan.
●

Verka för ett nära samarbete och informationsutbyte mellan styrelsen, de olika utskotten och
de förtroendevalda.

Samarbetet internt i organisationen har upplevts varierande då kapaciteten i de olika utskotten och
styrelsen har varierat under året. Under senare delen av året valde styrelsen att förändra
organisationen så att utskotten upphörde och politikutskottet ombildades till politikgruppen.

VALRÖRELSE 2018

VALSTUGA
Valstugan hade vi placerad först på Backaplan och sen flyttades den till Brunnsparken.
Valstugeschema sattes från 6 augusti till 8 september dagen innan valet.

TORGMÖTEN
Vårt utåtriktade arbete under året gjordes också genom torgmöten. Vi hade med tält eller
beachflagga, foldrar och ibland kaffe. Nedan ser ni tabell över

Maj
Wieselgrensplatsen
Stigbergstorget
Järntorget
juni
Drottningtorget
Järntorget
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Linnéplatsen vid
Slottskogen
Frölunda torg
Järntorget
Vårväderstorget
Brunnsparken vid Palace
Frölunda torg
Backaplan
Brunnsparken vid Palace
Vårväderstorget
juli
Järntorget
Angereds centrum
Wieselgrensplatsen
Backaplan
Brunnsparken vid palace
Angereds centrum
Brunnsparken vid palace
Frölunda torg
Backaplan
Järntorget
Valupptaktsfest Pustervik
AUGUSTI VALRÖRELSE
Stigbergstorget
Järntorget
Backaplan
Järntorget
Backaplan
Frölunda torg
Angereds centrum
Wieselgrensplatsen
Järntorget
Backaplan
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Järntorget
Drottningtorget
Järntorget
Vårväderstorget
Redbergsplatsen
Drottningtorget
Frölunda torg
Järntorget
Backaplan
September
Backaplan
Järntorget
Vårväderstorget
Järntorget
Backaplan
Linnéplatsen

Under året har vi medverkat i
Seniormässan (svenska mässan) 26-29 mars
Hammarkullekarnevalen 25-27 maj
West Pride (Europride) 14-19 augusti
Lundbydagen 2 september
Biskopsgårdens dag 12 juni
Funktionshinderdagen (Flunsås parken) 26 augusti
Biskopsgårdens Folkhögskola (Gruppledare homeparty för elever på skolan) 22 maj
Tal på manifestation Kvinnor bygger broar 28 juni
Sittstrejken Olof Palmes plats. 17 augusti
Övrigt
Vi minglade och delade ut foldrar under Way out West
Vi delade ut foldrar utanför Statementfestivalen samt gruppledare och partiledarna minglade
inne på området.
Vi har arrangerat:
Valupptaktsfest Pustervik
8 mars
1 maj
#metoo samtal ( 2 st Gudrun Schyman medverkade på ett av de)
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Manifestation mot våld ( initiativ från medlem)
Morsdag (pensionstårta) 27 maj

DEBATTER
TV sänd GP:s
gruppledardebatt
Stenhammarsalen,
Göteborgs Konserthus
Bostadspolitisk
Geenerellt, panelsamtal
Religionens plats i det
framtida Sverige".
Elevhälsan, dialogmöte
Paneldebatt
Boende, hemtjänst,
KOllektivtrafik/Färdtjänst/Fle
xlinje, personalförsörjning,
digiatal samhället
Politikerdialog ang psykisk
ohälsa
LSS; Bokbord och politikerutfrågning

Krisen i välfärden – är
valfrihet bra eller dåligt?

GP

Sprida kunskap kring vår
bostadspolitik

Hyresgästföreningen

Öka valdeltagande

Regional Sios, paraply
org för etiska föreningar

Seminarium Partier ska hålla Ahmadiyya Muslimska
tal 5 min
samfundet
Öka kunskap hos politiker,
lärande

Fackförbunden

Info om skolpolitik för
lärarstudenter (fokus
högstadie gymnasium)

LR Stud (Lärarnas
Riksförbund
Studerandeorganisation

Hearing med mingel

PRO, RPG, SKPF, SPF

Få frågan på agenda, fler
insatser?

Ungdomsfullmäktige

Dialog och sprida kunskap
funkis pol

Autism och
aspergerföreningen

RÄTT FRAM
Avskaffa våld mot flickor och
kvinnor

UN Women och
Terrafem

Gruppledardebatt P4
Bokbord Studium gymnasie Styrmansgatan
Valdebatt P4 Bygga stad
Valdebatt P4 Trygghet
Politikersamtal Ett Göteborg för alla Kulturkalaset Inbjudan till i andra
mapp för inbjudan
Valdebatt P4 Regiondebatt
Miljödebatt

Valdebatt P4 Delad stad
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Info till väljare över 65
Valdebatt P4 Unga
Valdebatt i gymnasieskola
Valdisskusion på lätt språk
GP valdebatt gruppledare
Valdebatt P4 Äldre
Folkhögskoleelever Bergsjön; förstagångsväljare
Valdebatt i gymnasieskola
Valdebatt P4 Demokrati
Tv- och radiodebatt SVT lokalt
Slutdebatt P4
Debattboxning angered

Famna Väst Anneli eller Pelle
Geenerellt, föreläsningar och paneldebatt
Poliforums paneldebatt riksdagskandidater helst
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