VERKSAMHETSPLAN 2017
Vi vill vara en resurs för kvinnor i Sverige och utomlands. Tillsammans vill vi förstå och förverkliga
kallelsen att vara kristen och kvinna i en problemfylld värld och stärka kvinnor att delta på den
offentliga arenan
Våra aktiviteter genomförs lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Vi är medlemmar i
nationella nätverk som Sveriges Ekumeniska kvinnoråd, där vi deltar i antitraffickingarbete,
demokratiarbete och opinionsbildning.
Kristen och kvinna ingår också i internationella nätverk som Baptist World Alliance, Womens
Department och World federation of Methodist and Uniting church Women, WFMUCW.
Kristen och kvinna arbetar lokalt huvudsakligen genom arbetsgrupper, i första hand genom
kvinnoföreningarna/grupperna i Equmeniakyrkans församlingar.
att

under året ska vi erbjuda vi de lokalföreningar som så önskar inspiration och hjälp till
olika aktiviteter, bland annat stick-cafeer. Vi arbetar också för att inspirera till nya
lokalföreningar, exempelvis genom församlingsbesök.

att

vi ska hålla kontakt med medlemmar och intresserade genom webbsida, sociala
medier samt en medlemstidning, som utkommer fyra gånger om året.

att

årsmöte ska hållas på ort där vi har lokalföreningar och arrangeras i samarbete med
styrelsen på riksplanet och aktuell lokalförening.

att

under året ska en delegationsordning, som effektiviserar styrelsens arbete,
utarbetas.

att

under året ska vi arbeta med att söka finansiering för att förstärka våra personella
resurser. Det krävs för att nå ut och informera om vår verksamhet och för att utveckla
våra lokala grupper och stärka och effektivisera verksamheten centralt.

att

styrelsen ska genomföra minst fem fysiska sammanträden under verksamhetsåret. AU
sammanträder innan varje styrelse sammanträde och vid behov.

Kommunikation
Ett redaktionsråd/redaktion skriver, utformar och distribuerar vår medlemstidning på papper fyra
gånger per år, två per termin.
att

tidningen ska finnas att läsa på hemsidan. Kristen och kvinna har en webbsida som
kontinuerligt uppdateras.

att

utveckla sidan så att lokalföreningarna skickar fler bidrag och berättar om sin
verksamhet.

att

Kristen och kvinna ska ta del i den offentliga debatten kring aktuella samhällsfrågor,
särskilt i, gender- samt demokrati- och rättvisefrågor. Många medlemmar har också
skrivit under och engagerat sig in Juluppropet, Kvinnolobbyn mm.

Vi strävar efter:
att

vi ska aktivt närvara och delta i Equmeniakyrkans kyrkokonferens, regionmöten och
liknande.

att

vi ska uppmuntra våra medlemmar att delta i arrangemang och utbildningar som de
organisationer vi är medlemmar i arrangerar.

att

vi ska ge hjälp och möjlighet till kvinnor utanför storstäderna att kunna delta i
seminarier, utbildningsdagar mm.

Mamma-barnläger
Mamma-barnläger arrangeras för att stödja utsatta kvinnor och barn och bereda möjlighet till
semester, avkoppling och nya kontakter. Arbetet följs upp i lokalsamfund och samhälle efter
genomförda läger.
att

vi ska i år genomföra tre läger. Ett på Brogården i Njutånger för cirka 7 familjer, ett på
Framnäs, Gränna för cirka 10 familjer, ett på Västkustgården, Lerkil för cirka 13
familjer.

Under lägervistelsen ges bland annat möjlighet till egen tid och återhämtning för mammorna,
samt samtal med utbildade samtalsledare både i grupp och enskilt. Stora och små barn lär sig ta
ansvar och bereds möjlighet till aktiviteter ute och inne under ledning av erfarna barnledare.

Litauen
att

I år hålla tre sommarläger för att barn till familjer i riskzonen ska få en mer stabil grund
i livet, samt ge avlastning för mammor/föräldrar och barn.
Ett familjeläger ska hållas för mammor, pappor och barn.

att

arbetet kring stöttning och finansiellt stöd bland enskilda och lokalföreningar i
Sverige ska utökas. Detta bidrar till internationell förståelse och solidaritet.

att

vi ska har fortsatt regelbunden kontakt med avdelningen för kvinnor och barn på
fängelset i Panevezys. Att vi ger stöttning och hjälp efter frigivning, bland annat genom
att erbjuda ett upparbetat nätverk med människor från de orter kvinnorna kommer
ifrån.

att

vi ska kunna även denna jul dela ut minst 7000 klappar till barn, unga och äldre på
institutioner och i enskilda hem. Arbete pågår större delen av året. Jul klapparna är
inköpta, tillverkade och inslagna av lokala församlingar, kvinnogrupper och enskilda i

Detta bidrar till att stärka solidariteten mellan Sverige och Litauen, samtidigt som det
ger meningsfull sysselsättning och gemenskap.
att

Kristen och kvinnas svenska lokalgrupper ska hjälpa till med försäljning av olika
hantverksprodukter från Litauen.

att

vi ska erbjuda möjlighet att göra studieresor till Litauen årligen.

att

ett nytt projekt ska planeras under året för att kartlägga tonårsflickor i riskzonen.
Tanken är att ge stöd och utbildning, ibland annat sex och samlevnad. Detta för att
minska risken att flickorna hamnar i trafficking.

Kongo
att

vi ska arbeta med att stödja lokalföreningar i Sverige som river förbandslinne till
sjukhusen, och tillverkar babypaket åt nyblivna mammor.

att

vi ska arbeta för att fördjupa kontakterna med Kongo och sprida kunskap om landet.
Detta ska ske bland annat genom finansiell stöttning av Equmeniakyrkans arbete
”Hälsa för alla - Kongo”

Thailand
att

vi ska arbeta med stipendieprogram för ungdomar. Vi ska ge stöd och möjlighet till
boende på elevhem för karenska skolungdomar från otillgängligt belägna byar.

att

utveckla gemenskapen med thailändska karenska kvinnoförbundet TKBWU. På lång
sikt hoppas vi kunna stödja lokalt ansvariga så att de så småningom kan ta över
verksamheten.

att

utbilda ambassadörer för att öka kunskaperna om norra Thailand, genom bland annat
resor till området.

att

sträva efter att behålla och eventuellt öka antalet svenska faddrar för karenbarnen.

Långsiktigt planerar vi:
att

vi ska arbeta för att få fler medlemmar.

att

vi ska arbeta för fler lokalavdelningar.

att

ge fler möjlighet att bredda sin erfarenhet genom bland annat resor till våra
samarbetsländer.

att

2018 genomföra ett nordiskt kvinnomöte för Norden och Baltikum.

att

vi 2021 ska inneha värdskapet för världsmötet för World federation of Methodist and
Uniting church Women, WFMUCW.

