
MEDLEMSBREV 2|2016
DET LIBERALFEMINISTISKA ALTERNATIVET
Med våren kom även Svenska Kvinnoförbundets 
årsmöte som i år var en kryssning till Stockholm där vi 
besökte Liberala Kvinnor och ordförande Gulan Avci 
presenterade deras syn på liberalfeminism. 

Även Svenska Kvinnoförbundets årsmöte diskuterade 
vad det är att vara liberalfeminist och hur vi kan föra 
fram vår syn på feminismen. Svenska    
Kvinnoförbundets i Sörnäs Anna Jungner-Nordgren 
omvaldes som ordförande. Hon vill se att Svenska 
Kvinnoförbundet fortsätter att påminna regeringen 
och andra beslutsfattare om jämställdhetsperspektiven. 
Anna Jungner-Nordgren hoppas även se en diskussion 
om vårdbidraget som hon anser är en kvinnofälla och 
som kanske kunde, om inte slopas så åtminstone  

förkortas. Men det förutsätter att vi först får  igenom 
6+ 6+6 modellen. Mötet hann även diskutera inte-
grationsfrågor, den subjektiva rätten till dagvård och 
många andra viktiga frågor.

Även Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs har hunnit 
ha sitt årsmöte och Peggy   
Heikkinen omvaldes som ordförande. 
Övriga styrelsemedlemmar hittar du 
på vår hemsida under kontakt.

Elin Andersson, 
Projektsekreterare
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Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs 105 år - 
kom med på medlemsbio 8.4.2016!

I år fyller Svenska Kvinnoförbundet i Sörnsä 105 år.  Detta firar vi med 
att bjuda medlemmarna på filmpremiären av  filmen Suffragettrena, 
som behandlar de brittiska kvinnornas kamp för rösträtt på 1910-talet. 

Filmen är gratis för medlemmar.  Klockslaget för premiären 
utkommer dock först den 29.3. Därför kan du göra en intresseanmälan till  
Projektsekreterare Elin Andersson  per Tfn 050 538 1594  eller till   
elin.andersson@kvinnoforbundet.fi senast den 28.3, så kontaktar hon dig sedan 
om  det exakta klockslaget. Efter det kan du göra en bindande anmälan.

Det finns ett begränsat antal platser. 

Förutsatt att filmen är kvällstid (anors flyttas troligtivs evenemanget),  går vi  
innan filmen och skålar för den kvinnliga rösträtten. Platsen meddelas efter 
anmälan. 

SVENSKA    KVINNO FÖRBUNDET

Glada Kvinnoförbundare i Stockholm     Anna Jungner-Nordgren och Gulan Avci



KALENDER
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LÖRDAG 2.4.2016
FANTASIHUSET - BARNFEST FÖR ALLA BARN
Lördagen den  2.4.2016 arrangeras en tillgänglig fest för alla barn kl. 11-15 på 
Annegården, Annegatan 30. Under dagen erbjuds flera konst- och kulturverk-
städer, teaterföreställningar, sinnesupplevelser, glad gemenskap och mycket 
mera. Festen arrangeras av ett tjugotal olika organisationer. Svenska Kvin-
noförbundet i Sörnäs ordnar tillsammans med Regnbågsankan ett färgmete 
där man får fiska upp pennor  i olika fäger för att tillsammans kunna färlägga 
djuren i färgdammen. Festens hela program på http://luckan.fi/evenemang/
barnkultur-2/barnfest/

ONSDAG 11.5 KL 19
TEATERFÖRESTÄLLNINGEN SÅNGER VID RANDEN AV ETT GRÅTT HAV

Vid en avlägsen strand invid Östersjöns kust lever byborna sina stilla 
liv. Man vinterbadar, målar, gympar och ja, någon dricker måhända 
lite för mycket. Men så plötsligt en dag stämplas området som obeboe-
ligt. Vattennivån i Östersjön stiger nämligen hotfullt, och havet börjar 
snart tränga sig in i de små hemmen. Kustborna får besked om en 
stundande tvångsevakuering till shoppingcentret Happiness i närmaste 
stad. Hur länge kan man fortsätta sin gympa medan vattnet sipprar in 
genom golvspringorna? Vad händer alla dem som vägrar flytta då   
kommunalarbetaren Tiitinen anländer med sin minibuss? Tillåter de 
katter på förläggningen? 

Plats: Svenska Teatern, Norra Esplanden 2
Pris: 15 euro. Alla medlemmar får ta en avec per person. Boka din och eventuell avecs biljett 
senast den 8.4 av projektsekreteraren (uppgifter nedan).

ONSDAG 30.3.2016

Svenska Kvinnoförbundet in Sörnäs och 
Svensk Ungdom i Helsingfors ordnar ett 
seminarium om Rekrytering nu, med fokus 
på unga och kön den 30.3 kl 17-19 på Fazers 
kafé i WTC Alexandersgatan 17.

Anmäl dig senast 22.3 till adressen bredvid 
eller till  projektsekreterare Elin Andersson 
per Tfn 050 538 1594  eller till    
elin.andersson@kvinnoforbundet.fi 

FREDAG 8.4.2016 
BIOPREMIÄR SUFFRAGETTERNA Mera information på framsidan


