
Verksamhetsplan 2022-2023

“Där kan man andas framtidsluft”
Hagar Olsson,

finsk författare om Kvinnliga Medborgarskolan

Vänföreningen Fogelstad fortsätter att utvecklas och växa. Organisationen blir
stadigare och vi är nu fler delfiner som simmar i grupp. Vi simmar också längre och
även i fler olika riktningar även om vi håller ihop. Vi vill fortsätta utvecklas för att
verka i andan av Fogelstadsgruppen och Kvinnliga Medborgarskolan. Då som nu, vill
vi vara radikala och utmana vår samtid. Vi vill skapa rum för olikheter och förståelse
för olika perspektiv.

Styrelsens intention med verksamhetsplan 2022-2023 är att visa i vilken riktning vi
avser att utveckla Vänföreningen Fogelstad. Dokumentet är styrelsens plan som
syftar till att ge en överblick av verksamheten. Vi vill också visa alla medlemmar vad
som är på gång och vilka förväntningar de kan ha på styrelsens arbete. Föreningen
går in på sitt fjärde verksamhetsår, varav två år har varit präglade av pandemin
covid-19. Vi hoppas nu äntligen komma igång med verksamhet på Lilla Ulfåsa i
större utsträckning och över hela Sverige. Vi hoppas att ännu fler vill vara med på
vår resa. Välkommen att engagera dig!

Föreningens vision
Arbetet med föreningens vision behöver fortsätta och fördjupas. Under de
kommande åren behöver fler involveras i samtalet. Frågan vad det är att vara radikal
och utmana sin samtid på 2020-talet är fortfarande högst levande. Ebba Holgersson,
pedagog och lärarinna vid Kvinnliga Medborgarskolan har sagt:

“Vi kan inte skapa vår framtid om inte nuet är levande. Kvinnan måste lyfta
möjligheterna att se vad som är vad som är rätt och sant i både de stora och små

sammanhangen. Den stora världen måste få sitt ljus från den lilla, varje individ
måste göra sin insats1”

Så med hjälp av Ebbas kloka ord vill vi möta nutiden och samtiden. Vilken framtid
och vilket samhälle är det Vänföreningen Fogelstad vill skapa och bidra till? Vi vill
använda den kompetens och kraft som finns bland vänföreningens medlemmar och
vänner. Vi vill bidra till livssynen och samhällsprojektet Fogelstad!

1 Dialogen fortsätter, Ebba Holgersson om medborgarskap och demokrati i teori och praktik,
Kulturföreningen Fogelstad
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Vänföreningen Fogelstad blir rikstäckande
Styrelsen vill bygga Vänföreningen till en rikstäckande förening som finns på fler
platser runtom i Sverige. Initiativet Fogelnästen är en början till vad vi hoppas kan
bli lokala föreningar och nätverk runtom i Sverige. Styrelsen vill givetvis fortsätta
med digital verksamhet parallellt med levande möten på Lilla Ulfåsa och på andra
platser runtom i Sverige.

Verksamhet och teman
Föreningen ska stimulera till debatt, dialog, möten och folkbildning. Vi vill också
använda det praktiska hantverket och att jobba med kroppen för att stimulera
själslig utveckling för medlemmar och deltagare. Vi vill arrangera kurser, workshops,
föreläsningar och samtal.

Vi gör det med hjälp av fyra teman;

1. Fredsaken
Våra föregångare arbetade för fred på ett fredligt vis. Vi vill knyta an till det
arbetet och kanske särskilt minnas vad Ada Nilsson sade 1945 ”Trots all den
glädje vi känner inför fredsslutet får vi dock inte glömma att segern icke är
nog. Det gäller att vinna freden.” I FN:s säkerhetsresolution 1325 från år 2000
tas kvinnors medverkan för första gången upp som en avgörande faktor för
fred. Liksom att bidra med samtal och kunskap om demokrati och politiskt
påverkansarbete vill vi med resolution 1325 som utgångspunkt skapa tillfällen
att lära om och att samtala om kvinnligt fredsarbete och konfliktlösning. Vad
behöver vi i form av kunskaper och resurser, hur kan vi påverka och hur kan vi
samverka och organisera oss? Fredsarbete är en del av medborgarkunskap,
men som slumrat. Idag vet vi att fredssaken måste återfå sin rättmätiga plats.

2. Fred med jorden
Temat är citerat efter den bok Elisabeth Tamm och Elin Wägner gemensamt
gav ut 1940. Temat var alltid en aktuell fråga på Kvinnliga Medborgarskolan.
Jordfrågan är kanske än mer aktuell idag än den var i samhället då.
Hållbarhet, klimat och omställning är en av vår tids absoluta globala
utmaningar. Vi tänker oss allt ifrån trädgårdsdagar på Lilla Ulfåsa, till
fördjupande samtal och publika debatter med okända och kända.

3. Skyldigheter som medborgare
Många föreningar och organisationer arbetar idag med våra rättigheter. På
Kvinnliga medborgarskolan var även våra skyldigheter som medborgare en
mycket central del. Så bör det även vara i en levande demokrati. Vad är mitt
ansvar som medborgare och individ för vårt gemensamma samhälle? Vi vill
inspirera och stötta personer till att göra egna insatser och ge verktyg för att
gå ut och medverka i samhället. Genom samtal och kurser sprider vi
kunskapen om praktisk medborgarkunskap på 2020-talet i Sverige.
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4. Kreativt skrivande
Skrivandet ansågs vara en stark uttrycksform på Kvinnliga Medborgarskolan.
Många författare gästade Fogelstad, andra skrev i Tidevarvet och dikter blev
till skådespel som spelades upp på kurserna. Vi vill använda kraften att
skriva, både för att opinionsbilda men också för att nå våra själar och vårt
innersta. Skrivandet som form hjälper oss att nå vår inlevelse, fantasi och
empati, alla viktiga egenskaper för oss människor. Vi ser framför oss poesi-
workshops, skrivarkurser, samtal om texter och böcker, och påverkansarbete.

Podcasten Tidevarvet
Hösten 2021 sattes en redaktion ihop med syfte att starta och driva en podcast i
Fogelstadandan. Under kommande verksamhetsår ska podden lanseras och målet är
att släppa ett avsnitt per månad. Ämnena kommer att behandla vår samtid, men tar
avstamp i artiklar, insändare och recensioner publicerade i tidskriften “Tidevarvet”
som gavs ut mellan 1923 och 1936. Avsnitten bygger på samtal med intressanta
gäster om angelägna frågor.

Rollspel Komtemåtta
Komtemåtta är och var en låtsaskommun konstruerad av pedagogen Ebba
Holgersson som användes på sommarkurserna vid Kvinnliga Medborgarskolan.
Rollspelet var en del av kursen i praktisk medborgarkunskap. Ämnen var till exempel
kommunala och statliga angelägenheter. Rollspelet var ett genialiskt pedagogiskt
grepp för att låta deltagare agera aktiva medborgare på ett konkret, lättsamt och
lustfyllt sätt. Styrelsen vill skapa ett Komtemåtta anpassat utifrån dagens samhälle.
Arbetat att förnya Komtemåtta behöver fortsätta ske under 2022 och 2023.

Dataspelet Lilla Ulfåsa
Digitaliseringen är en del av vår samtid. Vi vill vara med och utveckla ett dataspel
med syfte att stärka demokratin och nå nya målgrupper som inte känner till
Fogelstad och den kvinnliga medborgarskolan. Vi tror att digitala spel med konkreta
inslag av gamification och samarbete kan vara ett lekfullt och attraktivt sätt att
sprida Fogelstadsandan till fler.

Initiativet Fogelstad
Styrelsen vill fortsätta att ha ett nära och konstruktivt samarbete inom Initiativet
Fogelstad som är Vänföreningen Fogelstad, Insamlingsstiftelsen Fogelstad,
Kulturföreningen Fogelstad och Fogelstad musikteater. Samarbetet syftar till att
stärka oss själva som föreningar och organisationer och att sprida Fogelstads och
Kvinnliga Medborgarskolans arv till fler.

Ekonomi
Vänföreningen behöver öka sin omsättning. Vi vill göra mer mer verksamhet vilket
genererar mer pengar, men kostar också pengar. Vi behöver intensifiera arbetet med
att söka bidrag, samla in pengar och öka medlemsintäkter.
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Kommunikation
Arbetet fortsätter med att utveckla vår hemsida till att bli en tydlig och enkel plats
där du både kan inspireras och vill engagera dig.
Vi vill fortsätta skicka ut våra medlemsbrev cirka 6 gånger per år. Medlemsbrev är
vår främsta kanal med vänner.
I samarbete med Insamlingsstiftelsen delar vi sociala kanaler. Vi vill fortsätta det
arbetet tillsammans. Styrelsen vill sprida Fogelstadsandan, vår historia och framtid
till nya målgrupper som inte känner till oss idag. Vi vill med enkla medel och
exponering i sociala medier bidra till att fler känner till oss.

Medlemsrekrytering
Medlemskapet är för oss en viktig symbol. Vi vill bli fler. Vi vill få fler medlemmar
som tillsammans med styrelsen skapar och besjälar diskussioner och dialoger om
samhällets, Fogelstads och föreningens utveckling. Vi vill försöka igen med
kampanjen ”värva en vän”, för att bli fler medlemmar. Målet för 2022 är vara minst
400 medlemmar vid årets slut.

Samarbeten
Vänföreningen Fogelstad behöver initiera fler samarbeten. Idag samarbetar vi med
Jämställdhetsmyndigheten, Botkyrka Folkhögskola, Nyköping Folkhögskola samt
Teater K. Vi har också dialog med organisationen A Million Minds för att genomföra
större demokratiprojekt. Vi vill samarbeta med organisationer som särskilt värnar
demokrati, politiskt deltagande, yttrandefrihet och kvinnlig organisering.

Styrelsens arbete
Styrelsens arbete genomsyras av fogelstadsandan där vi ger varandra förtroende och
visar intresse för såväl små som stora uppgifter. Vi är en arbetande styrelse där vi
tillsammans utvecklar verksamheten och bygger upp föreningen. Vi organiserar oss
efter behov och stöttar varandra. Vi möts fysiskt och digitalt. Vi använder Slack för
att kommunicera enkelt och transparent tillsammans inom hela styrelsen.

Avslutningsvis, i skrivande stund är världsläget mycket osäkert. Det är krig Europa
och vi vill därför påminnas av Elin Wägners ord från fredsåret 1945;

“...freden är ett osäkert tillstånd, eftersom vi behöver göra
något för den, inte bara kan ta emot den och njuta av den"

(Elin Wägner)
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