Motion till Årsmöte 2020 om KFF:s fördelning av ekonomiska resurser
Bakgrund. Jämställdhetsmyndighetens beslut att minska bidraget till Kvinnor för
Fred till ca. hälften från tidigare år innebär en omförhandling av hur de ekonomiska
resurserna ska fördelas inom vår organisation.
Vilka aktiviteter ska prioriteras?
Vi menar att en grannlaga diskussion bör hållas inom vår organisation om vilka
aktiviteter som har störst chans att uppfylla KFF:s mål. Nämligen bl a ett samhälle
grundat på frihet, solidaritet, rättvisa och jämlikhet, hushållning med jordens resurser
och en kärnvapenfri värld. Sådana aktiviteter är:
•
•
•
•

Bygga upp en kunskapsbank för förståelse och argumentation
Opinionsbildning
Påverkan på politiska beslut
Samarbete med andra fredsorganisationer i Sverige och Norden

Vi vill att de aktiviteter vi företar oss ska nå så många människor som möjligt, både
civilpersoner och personer i beslutsfattande ställning.
Vi föreslår årsmötet att följande aktiviteter upprioriteras och som en följd därav
andra nedprioriteras:
•

Lokala föreningar/grupper får ekonomiska möjligheter att genomföra
sådana aktiviteter som nämns ovan. Exempelvis: Väl fungerande hemsidor;
seminarier; närvaro och information vid olika events (t ex Visor för fred i
Vinterviken), namninsamlingar av olika slag, brevkampanjer,
konstkortskampanjer.

•

Nedprioriteringar bör göras av:
Internationella resor (t ex att resa och vistas vid NPT:s översynskonferens i
New York kostar ca 20 000 lågt räknat för en person). I stället kan man ta del
av konferensen via nätet.
Resor inom Sverige/Norden för möten. Kan i stället genomföras via Skype
eller som telefonmöten.
Tematidningens pappersupplaga. Når alldeles för få läsare och kostnaden
för varje läst ex blir för stor. Den skulle bli billigare och få mycket bättre
spridning om den låg digitalt, till exempel i anslutning till KFF:s hemsida.

Kanslilokalen i Stockholm. Den är obemannad större delen av veckan.
Lokal kan delas med annan organisation i Solidaritetshuset och arkivmaterial
kan förvaras billigare.
Stockholm, 21 februari 2020
Sara Moser (medlem i SAMO)

Ingegerd Municio (medlem i Samo)

Svar
De lokala gruppernas verksamhet har alltid varit viktig inom Kvinnor för Fred.
Även internationella kontakter och samarbetet med framför allt systerorganisationer i
Norden och kring Östersjön är viktiga för KFF:s verksamhet. För att upprätthålla
kontakten med de internationella nätverk som KFF är med i och andra organisationer
i vår närhet är det viktigt att det är möjligt att göra vissa resor.
När det gäller tematidningen hänvisas till motion 6.
Kanslilokalen är en av de avgörande resurserna för att KFF ska kunna fungera som
förening.
I år, 2020, har KFF:s organisationsbidrag från Jämställdhetsmyndigheten nästan
halverats och besparingar kommer att behöva göras på flera områden. Vi kommer att
vara försiktiga med reskostnader, något Samla-möte planeras att genomföras som
telefonmöte, vi planerar endast en tematidning i år och Samla kommer att undersöka
om vi kan dela lokal med någon annan organisation. Vi har tagit kontakt med Maria
Bergstrand i Solidaritetshuset om den frågan.
Motionen anses därmed besvarad.

