Verksamhetsberättelse F! Västerås 2015-03-30-2016-03-20
Styrelsen har haft sex protokollförda möten under perioden, den 11 april, 7 juni, 30 augusti, 11
oktober, 19 december samt 28 februari.
Styrelsen har skaffat ett organisationsnummer för F! Västerås samt ansökt om att öppna ett
bankkonto.
Styrelsen har fattat beslut om och ingått medlemskap i ABF. Styrelsen har under hösten 2015
genomgått en utbildning i styrelsearbete i ABF:s regi. Styrelsen har även genomfört en studiecirkel
för att utveckla föreningens interna arbete, till dessa träffar har valberedning bjudits in att medverka.
Styrelsen har vid flera tillfällen under året samverkat med F! Sala, och styrelsebeslut har fattats om
fortsatt samarbete och regelbundna träffar.
Under året har F! Västerås haft fortsatt svårt att få tillgång till registeruppgifter och att nå
medlemmarna. Det har fortfarande inte erbjudits hjälp från vår riksorganisation i syfte att

utveckla föreningen, trots att det aviserats att det skulle ske. Det stöd vi har fått har varit i form av
informations-/kampanjmaterial och ett ekonomiskt bidrag om 2500 kr till att medverka i Västerås
Pride.
F! Västerås har försökt få igång arbete i en skuggfullmäktigegrupp men det har varit svårt att
engagera medlemmarna.
Föreningen har medverkat i konferensen ”Västmanland fritt från våld” anordnat av Länsstyrelsen den
4 november 2015 där F! Fick möjlighet att informera om partiet.
F! Västerås har deltagit i RFSU:s sexualpolitiska nätverk där diskussioner förs mellan kommunpolitiker
och RFSU om aktuella sexualpolitiska frågor.
F! Västerås har medverkat som utställare på Västerås Pride som ägde rum i samband med
cityfestivalen den 25-27 juni 2015.
Föreningen har den 12 december 2015, arrangerat en öppen föreläsning om ”Vithetsnormer och
afrofobi” med Victoria Kawesa, doktorand i genusvetenskap och antirasistisk talesperson i
Feministiskt initiativ.
Föreningen har den 16 februari 2016, arrangerat en öppen föreläsning ”Hur jämställt är
Västmanland?” med Eva-Karin Wedin, sakkunnig i jämställdhet på Länsstyrelsen.
F! Västerås har den 8e mars arrangerat ett evenemang i Culturen med filmvisning, diskussion och
uppläsning av manifest för fred och jämlikhet. Evenemanget genomfördes i samarbete med F! Sala,
Kvinna till kvinna, Aktionsgruppen Nej till NATO Västerås och Mälardalens kvinnolobby.

F! Västerås hade 2015-03-01: 57 giltiga medlemmar och 2016-03-09: 44 giltiga medlemmar.
F! Västerås har under året arrangerat medlemsträffar i form av fem F!katräffar, en picknick och en
filmvisning.
F! Västerås har erbjudit medlemmarna kunskapsutveckling i partiets politiska frågor i
studiecirkelform. Studiecirkeln har varit igång sedan mitten av november och har träffats tre gånger.
Två av nuvarande styrelsemedlemmar har valt att inte kandidera till nya uppgifter i styrelsen och
avtackas på årsmötet: Alexander Zuniga Diaz och Sara Svedlund
Ekonomisk berättelse:
Ingående kapital 2015-03-30: 0 kr (noll kronor).
Utgående kapital 2016-03-20: I kassan finns 938 kronor, föreningen har erhållit 700 kronor i
föreningsstöd för studiecirkel. 238 kronor kom in i kassan under 2015 i form av pengagåva samt
försäljning av pins vid olika tillfällen.

