Verksamhetsberättelse 2019
Föreninges bildande
Vänföreningen Fogelstad bildades den 27 april 2019 i Katrineholm. Föreningens
ändamålsparagraf lyder:
Föreningen har som ändamål att verka i Fogelstadgruppens och Kvinnliga Medborgarskolans
anda är att vara radikal och utmana sin samtid genom
⁃ Att stimulera till demokratisk debatt, möten och folkbildning, relevant för vår samtid.
Detta sker i inkluderande och icke-diskriminerande anda och månar om att särskilt ge
plats för kvinnor och kvinnors perspektiv och villkor.
⁃ Att skapa rum för samtal över klass- intresse- och partigränser, samtal präglade av
ömsesidig respekt och dialog. Särskild vikt läggs vid ämnen som demokrati, freds- och
konfliktlösning, feminism, jämställdhet, miljö, kvinnohistoria, livsåskådning bildning
och konst.
⁃ Föreningen får äga fastigheter.

I konsellationen Fogelstadinitiativet, där även Fogelstadstiftelsen och fastighetsbolaget
Vendelskråka finns med, är vänföreningens syfte att bedriva verksamhet i och utanför
fastigheten Lilla Ulfåsa. Stiftelse och fastighetsbolag ansvarar för drift och förvaltning av Lilla
Ulfåsa.

Styrelse och ideellt kansli
På årsmötet 2019 valdes följande personer till styrelse för föreningen:
Karin Olsson – ordförande
Lotta Björkman – ledamot
Anna Elgh – ledamot
Anna Johansson Milovanovic – ledamot
Sofia Karlsson – ledamot
Anna Magnusson – ledamot
Alexandra Tecle – ledamot
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Anna Johansson Milovanovic har inte haft möjlighet att delta i styrelsens arbete. Sofia
Karlsson deltog i styrelsens arbete t o m december 2019.
Styrelsen har haft sex styrelsemöten och ett flertal avstämningsmöten under året. Därtill
genomfördes en visionshelg tillsammans med stiftelse och ägare av fastigheten Lilla Ulfåsa i
slutet av augusti 2019. Syftet med helgen var att diskutera former för samarbete och
framtida verksamhet inom ramen för Fogelstadinitiativet.
Under hösten initierade styrelsen Det ideella kansliet, en möjlighet att engagera sig i
vänföreningen genom att bistå med administrativ hjälp. Maria Mittjas har under hösten
2019 och våren 2020 ansvarat för bokföring och medlemsadministration på uppdrag av
styrelsen. Till sin hjälp har Maria haft Eva-Maria Widlund Tedros, vänföreningens revisor.
Styrelsen vill tacka Maria Mittjas för ovärderliga insatser. Maria har skött bokföring och
medlemsadministration med minutiös noggrannhet och struktur och har varit en ytterst
värdefull resurs för styrelsen. Tack Maria!

Medlemmar
Fr o m juli 2019 har det varit möjligt att bli i vänföreningen. Vid årsskiftet 2019/2020 hade
föreningen 215 betalande medlemmar.
I slutet av 2019 bjöd styrelsen in medlemmar till fem informationsmöten, för att diskutera
möjlighet och intresse att starta upp aktivitetsgrupper. Verksamheten i grupperna fick
deltagare själva styra och planera, men det skulle vara i Fogelstadgruppens anda. Två
informationsmöten genomfördes, och tre ställdes in pga för få anmälda. Dessvärre har inte
inga aktivitetsgrupper startat verksamhet.

Verksamhet och samverkan
Under hösten 2019 arbetade styrelsen med en ansökan till Postkodlotteriet, för ett projekt
som syftar till att utveckla en modell och metod för praktisk demokratiutveckling – en
Fogelstadmodell 2.0. Modellen kommer att utvecklas tillsammans med medlemmar och
partners. Målsättningen är att lansering av en Fogelstadmodell 2.0 sker i samband med
uppmärksammandet av 100-jubliéet av det första valet där kvinnor fick delta, september
2021. Den pedagogiska modellen skulle sedan ligga till grund för kursverksamhet i Lilla
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Ulfåsa. Men pga den process om ägande och förvaltning av fastigheten som ägare och
stiftelse drivit under 2019, så har styrelsen valt att avvakta med att skicka in ansökan.
Vänföreningen står även som samverkanspartner i ett av Teater Ks projekt, som finansieras
av Arvsfonden. Det är ett treårigt projekt där deltagarna kommer att få vårt stöd i söka
lösningar och formulera hur verkligt hållbara samhällen kan se ut och fungera i framtiden.
Deltagarna kommer i Fogelstads anda att rustas för att bli medskapande av hållbara
framtider. För tillfället har inte vänföreningen någon aktiv roll i projektet, men har löpande
kontakt med Teater K.
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