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Kära vänner,
Vi har ett spännande år framför oss. Styrelsen har haft
möte och kommit överrens om att vi bör ägna en stor
del av verksamhetsåret att bekämpa främlingshat och
diskriminering. Det är ju verkligen en mänsklig rättighet att få bli betraktad som en individ och inte en
del av en grupp. Vi berör ju det arbetet i allt vad vi
arbetar med, men i år ska vi föra ett samtal i alla våra
föreningar om hur vi bäst kan driva det arbetet vidare.
Vi ska ägna en stor del av konferensen vid årsmötet kring detta. Vi hoppas att alla årsmötesdeltagarna
kommer med goda förslag hur vi kan vidareutveckla
detta viktiga arbete.
Vi ser fram emot Nordiskt Forum I Malmö. Styrelsen
har fattat beslut om att vår ordförandekonferens ska
äga rum under tre av dagarna. Hoppas att många av
Er kan delta, det är en fantastisk upplevelse att få
träffa så många kvinnor och få ta del av många trevliga och intressanta programpunkter.
Valår är alltid spännande. Föreningarna kan passa på
att bjuda in olika politiska representanter, för att vi
ska diskutera våra angelägna frågor. Vi ska naturligtvis fråga ut dem om hur de vill utforma ett rättvist och
mer jämställt samhälle.
Till sist: Vi måste bli fler! Fundera på om det finns
fler föreningar för kvinnor i era hemkommuner eller i
närheten som skulle ha glädje av ett samarbete med
oss. Det finns säkert kvinnor och kvinnoorganisationer
som vill bli medlemmar eller ha ett utökat samarbete
med andra föreningar. Det gagnar oss alla!
Med hopp om att se representanter från alla våra föreningar på Årsmötet!

Kallelse till IKF´s
Årsmöte
IKF kallar till årsmöte den 29 mars i
Stockholm, Klara Södra Kyrkogata 20.
Vi börjar kl 14. 00 på lördag den 29
mars och avslutar med lunch den 30
mars 12.30.
Vi har bokat hotellrum på Radisson BLU
Waterfront , Nils Ericsons Plan 4, nära
Centralstationen.
Lokalföreningar som har under 50
medlemmar får skicka ett (1) ombud,
föreningar med 50-500 medlemmar får
skicka två (2) ombud.
Årsmöteshandlingar kommer att skickas
ut per post
Anmäl dig senast den 15 mars och glöm
inte meddela om du behöver specialkost.
Anmälan sker till: ikfsverige@gmail.com

Mama Africa berättar

Det har anordnats olika aktiviteter bla dans. Vi har
även haft träffar där vi disskuterat mänskliga rättigheter och andra problem i världen. Föreningen har
haft givande kulturarrengemang där det bjudits på
traditionella maträtter från olika länder.
Inför deltagandet i Nordiskt Forum i Malmö har vi
studiecirklar där det tas upp viktiga frågor, bla om
kvinnliga och mänskliga rättigheter och FN Konventionen.
Vi har deltagit på en kick-off dag inför MR-dagarna
som anordnas till hösten i Umeå.

Våra lokalföreningar finns från Norr till söder

Vi vill bli fler!

Om Insamlingsstiftelsen CrownCare
”Ingen kan göra ett större misstag än den som inte gör
något därför att han bara kan göra litet“ (Edmund
Burke, brittiskt litterat)
Länsstyrelsen Östergötland har i januari i år, 2014, beslutat att registrera Insamlingstiftelsen CrownCare.
Stiftelsens ändamål är att med insamlade pengar stödja humanitära biståndsprojekt till behövande i Afrika, Asien och Latinamerika. Speciellt ska den främja
projekt i områdena kunskap och utbildning för barn,
ungdomar, kvinnor och deras familjer.
Ledtanken i vårt arbete är att ”vi inte behöver biståndprojekt som kostar miljoner i pengar utan vi behöver
miljoner av små projekt som förbättrar levnadsvillkoren
för de drabbade människorna.“
Som exempel kan det handla om lärarlön till en förskola och yrkesskola för föräldralösa barn i Kenya, ett ekonomiskt tillskott för att bevara ett barnhem i Peru eller
stöd till ett kvinnoskyddprogram och yrkesutbildning i
Laos. Att få u-ländernas bar att kunna gå på skola är
en utav de bästa satsningarna man kan göra. Bästa
vägen att ta sig ut ur fattigdomen är skolvägen.

!!Nomineringar till Förbundsstyrelsen!!
Sista datum den 15 mars
Valberedning arbetar utifrån följande kriterier
•
Kompetens
•
Engagemang och intresse för uppdraget
•
Geografisk spridning
•
Ålders spridning
Nomineringarna skickas till Marianne Berg, sammankallande. Marri.berg@telia.com
Följande ledamöter/ersättare/revisorer står i tur
att avgå eller väljas om,
Elsy Hedlund, ordförande
Ledamöter: Ulla Herbert, Malmö, Farah Roukachi, Umeå, Paulin Susay, Oskarshamn
Ersättare: Annie Danielsson, Göteborg, Agneta Eliasson, Linköping, Amelia Delmando Bock,
Askim.
Revisorer: Nabila Roukachi. Ersättare: Annelill
Westberg och Rosita Backensved.
Kvar i styrelsen: Gülnar Ûnver, Oskarshamn,
Gunvor Ngarambe, Stockholm och Birgitta
Blanck, Strängnäs. Samtliga ett år kvar.
Här berättar OliviA hur dom arbetar för att dom
ska kunna åka till Nordiskt Forum i Malmö:
OliviA jobbar så härVägen till sponsring

Stiftelsen har sitt säte i Linköping och skall även kunna adjungera personer för att tillföra styrelsen saknad
kompetens. Vi har en partnerstiftelse i Tyskland, Georg
Kraus stiftelsen, som vi kan ta del utav deras 10 åriga
erfarenhet i u-landshjälp.
Vi är tacksamma för den hjälp vi har fått av stiftelsen.
Vi kan nu betala två lärarlöner under ett helt år.
Stort tack till ordförande i Linköpings IKF Lisbeth

Det finns en Facebook-grupp för alla i IKF.
Många har redan hittat den, men vi väntar på
många fler ...
Sök efter IKF Internationella Kvinnoförbundet
och skriv att du vill bli medlem!
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1. Vi beslöt på styrelsemöte att satsa på
medverkan i Nordiskt Forum
2. Vi delade mellan styrelsemedlemmar att ta
kontakt med lokala/länets kvinnoföreningar
3. Vi skapade en text som var formulerad så att
den skulle kunna användas till många i en
ansökan, samtidigt blev detta en studiecirkel.
4. Vi har tagit fram företagslista över alla företag i
Oskarshamn.
5. Vi har delat upp listan mellan oss i styrelsen så
att alla blir delaktiga och samtidigt når vi då
många företag med vår ansökan.
Det vi har lärt oss är vikten av personliga kontakter och att våga ta kontakt med alla.
Viktigt är också att försöka få ett personligt möte
med ansvarige för sponsring.
Några har tackat nej till NF MEN tack vare vår presentation av OliviA och vårt arbete har några sagt
att vi gärna får återkomma när vi har en aktivitet i
Oskarshamn.
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