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Kvinnor för Fred – verksamhetsberättelse 2022 
 

Kvinnor för Fred bildades 1978 och har sina rötter i 1970-talets kvinnorörelser. 

Initiativet kom bland annat från föreningen Kvinnokultur som, tillsammans med flera 

andra kvinnoorganisationer, inspirerade till den grundläggande målsättningen att 

arbeta för fred på kvinnors villkor. Demokrati och fred liksom mänskliga rättigheter 

för alla var från början en viktig del tillsammans med en intensiv kamp mot 

kärnvapen och kärnkraft, militarism, vapenproduktion och vapenexport. Denna 

målsättning utgör fortfarande grunden för KFF:s arbete som sker genom 

opinionsbildning, offentliga aktioner, information och utbildning. KFF verkar för 

kvinnors medverkan vid konflikthantering och i fredsbevarande processer, nationella 

och internationella. KFF samverkar med andra fredsorganisationer i Sverige och 

världen, vilket fördjupar våra kunskaper och insikter i de fredssträvanden som pågår. 

KFF är en partipolitiskt och religiöst obunden förening och ingår i ett nätverk med 

olika internationella förgreningar.  

 

Organisation 
Kvinnor för Fred startade som en icke-hierarkisk organisation utan vald ordförande. 

Denna modell gäller fortfarande. Grundstommen är ett antal självständiga och 

självstyrande lokala grupper med gemensam målsättning, gemensamma stadgar och 

en sammanbindande riksorganisation i Stockholm. Representanter från de olika 

lokalgrupperna bildar Samla, en styrgrupp för hela organisationen. KFF hade ca 466 

medlemmar i början av 2022. Ca 50 nya medlemmar har tillkommit under året. KFF 

hade år 2022 sju lokalgrupper – Göteborg, Halmstad/Laholm, Skåne/Österlen, 

Hälsingland, Kiruna, Stockholm och Uppsala. KFF har kontaktkvinnor på flera platser 

i landet: Göteborg, Höör, Kiruna, Lysekil, Sundsvall, Uppsala, Västerås, Örebro och 

Östersund. Kontaktkvinnornas uppgift är att informera om organisationen och vara en 

länk till riksorganisationens kansli i Stockholm.  

 

KFF har en kontorslokal i Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 40 i Stockholm. Då Anna 

Andersson slutade sin tjänst vid nyår hade inte KFF någon anställd det första halvåret. 

Sedan i juni har Asal Vosoughi varit anställd som administratör på deltid. Medlemmar 

i Stockholmsgruppen och Samla har också hjälpt till med administrativt arbete. 

Redaktör för KFF:s inlagor i Miljömagasinet har varit Susanne Gerstenberg. Redaktör 

för tematidningarna ”Kvinnors situation i världen med kris, krig och 

klimatförändringar” i april och ”Nato” i september var Benita Eklund. Flera 

medlemmar har bidragit med material. 

 

Årsmöte 2022 
Riksårsmötet 2022 hölls den 20 mars i Uppsala. Medlemmar deltog både på plats och 

digitalt. Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redogörelsen godkändes efter 

genomgång. Efter genomgång av revisionsberättelsen beviljades den avgående 

styrelsen ansvarsfrihet. 

 

Medlemsavgiften för Riksorganisationen beslöts förbli oförändrad 120 kr/år och 

familjemedlemsavgift på samma adress 50 kr/år. De lokala grupperna kan lägga till 

varierande avgifter för sin verksamhet.  
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13 medlemmar närvarade i lokalen och 12 via Zoom. Mötesordförande var Ewa 

Larsson, sekreterare Helena Lindstedt och protokolljusterare Astrid Möller och 

Ingegerd Municio.  

 
Samla – Riksorganisationens styrelse 2022 

Till ordinarie representanter i riksorganisationens styrelse, Samla, 2022 valdes: Sylvia 

Rönn (omval), Ingalill Ek (omval), Merit Aguirre (omval), Gun-Britt Mäkitalo 

(omval), My Leffler (omval), Susanne Gerstenberg (omval), Lena Angviken (omval), 

Jea Jonsson (omval) och Britta Ring (omval). Till kassör omvaldes Sylvia Rönn och 

till firmatecknare för Kvinnor för Fred Riks, valdes Sylvia Rönn och Merit Aguirre, 

var för sig.  

 

Riksorganisationens styrelse, Samla, hade under året elva protokollförda 

sammanträden: 17 januari, 15 februari, 3 mars, 18 mars, 8 april, 19 maj, 20 juni, 19 

augusti, 16 september, 14 oktober, 11 november, med 7–10 deltagare varje gång. 

Dominerande frågor var ekonomi, projektplanering, lokalgruppers verksamhet, 

utskick och medlemsvärvning. Mötet den 18 mars ägde rum i Uppsala och mötet den 

11 november i samband med höstmötet i Göteborg. De övriga Samla-mötena skedde 

via Zoom. 

 

Medlemskap i andra organisationer 

Nätverket Operation 1325 (KFF är en av de fem medlemsorganisationerna) 

UN Women 

Färnebo Folkhögskola (KFF är en av huvudorganisationerna för skolan) 

Klimatriksdagen 

Kommittén för Västsaharas Kvinnor 

Glöm aldrig Pela och Fadime 

Svenska FN-förbundet 

OSSE-nätverket 

Aktionsgruppen mot radioaktiv krigföring, ARK 

Nätverket för Kärnvapennedrustning 

Sveriges Fredsråd 

Forum Syd 

ICAN, International Campaign Against Nuclear Weapons 

Nätverket Folk och Fred 

 

KFF-representanter i andra organisationer och nätverk 

Folkkampanjen mot Kärnkraft och Kärnvapen: My Leffler 

Kommittén för Västsaharas kvinnor: Sylvia Rönn 

Nätverket för kärnvapennedrustning: Sara Moser 

Operation 1325: Lena Angviken och Inger Raaby 

Sveriges Fredsråd: My Leffler 

 

Verksamheten 2022 

 
Ekonomi 
Från Jämställdhetsmyndigheten erhölls 428 416  kronor i organisationsstöd. Med 

hjälp av detta bidrag, medlemsavgifter och medlemmarnas ideella arbete har KFF 

under 2022 skött föreningens administration, planerat och genomfört olika aktiviteter 
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och projekt. Organisationsstödet från Jämställdhetsmyndigheten är grundläggande för 

att KFF ska kunna finansiera en arbetslokal, ha en administratör anställd och ge ut 

tidningar.  

 

Utöver organisationsstödet erhölls även 65 000 kronor i projektbidrag från Forum 

CIV:s medel för informationsprojekt. Med hjälp av bidraget arrangerades ett 

seminarium i Uppsala med rubriken ”Klimat, fred och säkerhet”, med deltagare både 

på plats och digitalt. Inom ramen för projektet gjorde vi ett nytryck av skriften 

”Militarismen och klimatet” samt producerade skriften ”Klimat, fred och säkerhet”.   

 

 

Aktiviteter 
Under 2022 har KFF fortsatt med sitt opinionsbildande arbete. De viktigaste frågorna 

har varit att Sverige ska skriva under FN:s konvention om förbud mot kärnvapen, 

arbeta mot Nato-anslutning - för ett alliansfritt Sverige och uppmärksamma militärens 

påverkan på miljön och klimatet.  

 

SEMINARIUM, KLIMAT, FRED OCH SÄKERHET, 19 mars 

I samband med årsmötet arrangerades ett seminarium i Uppsala med temat 

militarismen och klimatet. Seminariet var välbesökt med deltagare både på plats och 

via Zoom. Det spelades även in och kan ses….. 

 

FREDSDAGAR MED FOLK OCH FRED, Sol-huset 13-14 maj 

Med stöd och medverkande från KFF genomfördes intressanta föredrag under temat 

Fred och Miljö. Dessa filmades och finns på Folk & Freds hemsida. 

 

DEMONSTRATIONER MOT NATOANSLUTNING 

I mitten av maj höll demonstrationer i bland annat Laholm, Uppsala och  

Stockholm. 

 

ALMEDALSVECKAN 

KFF hade informationsbord tillsammans med Folkkampanjen. My Leffler befolkade 

bordet tillsammans med medlemmar i Folkkampanjen. Materialet väckte intresse hos 

förbipasserande. 

 

ÖSTERLENS FREDSFESTIVAL, 5 – 7 augusti 

Österlens Fredsfestival, där KFF Skåne är en av huvudarrangörerna, gick av stapeln 

den 5-7 augusti. Föreläsningar och debatter varvades med sång och musik. Bl a fördes 

samtal mellan representanter för fredsrörelsen i de nordiska länderna och diskuterades 

det blivande nätverket Nordic Peace Alliance.  

 

HIROSHIMADAGEN, 6 augusti 

Hiroshimadagen, mot kärnvapen, uppmärksammades på många håll. I Laholm, 

Uppsala, Stockholm och Örebro manifesterades genom att sätta ut papperslyktor i 

vattnet eller på andra sätt. På Urkult medverkade medlemmar från Hälsingegruppen 

med ett seminarium. I Simrishamn hölls en ceremoni vid hamnen i samband med 

Österlens fredsfestival. 
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BOK- OCH BIBLIOTEKSMÄSSAN 

En monter delades med Operation 1325. Lena Angviken och medlemmar från 

Göteborgs-området stod i montern.  

På söndagen medverkade Ingela Mårtensson i ett seminarium i samband med 

utgivningen av Maj-Britt Theorins memoarer 

 

 

HÖSTMÖTE, 12 – 13 november 

Höstmöte hölls i Viktoriahuset i Göteborg. KFF:s framtid och kommande verksamhet 

diskuterades. Tillsammans med inbjudna fredskvinnor från Finland, Danmark och 

Norge samtalades om nordiskt samarbete och det nybildade nordiska nätverket. 

På söndagen hölls ett seminarium på Göteborgs stadsbibliotek till minne av Maj-Britt 

Theorin. Ingela Mårtensson, KFF i Göteborg, och Svenska Freds i Göteborg var 

arrangörer 

 

 

Skrivelser och uttalanden 

 

 Vid KFF Stockholms årsmöte antogs ett uttalande för en fredlig lösning på 

kriget i Ukraina. 

 Vid årsmötet i mars antogs ett uttalande som krävde att Sverige skriver under 

konventionen om kärnvapenförbud. 

 Insändare av KFF:s medlemmar har kommit in i åtskilliga tidningar, bl a 

Hallandsposten, Uppsala Nya Tidning, Ystads Allehanda  

 En promemoria om svenskt medlemskap i Nato har gått ut på remiss. KFF har 

skickat in ett remissvar. - ”Yttrande över Promemorian Sveriges medlemskap 

i Nato  (Ds 2022:24)”. Även många enskilda medlemmar har skickat in 

remissvar. 

 

 

Deltagande i möten 

Medlemmar har deltagit i informationsmöten på UD inför FN:s Generalförsamling 

och NPT-konferensen.  

Medlemmar har deltagit/medverkat i möten och seminarier med våra 

samarbetsorganisationer och nätverk som Nätverket för kärnvapennedrustning, Folk 

och Fred, Operation 1325, Kommittén för Västsaharas kvinnor och nätverket Nej till 

Nato. Nej till Nato arrangerade en studiecirkel hösten 2022 där Ingela Mårtensson 

föreläste den 2 oktober om ”Kärnvapen”. Föreläsningen publicerades senare i deras 

tidning som artikel. 

 

Internationellt samarbete 

Samarbetet med fredsorganisationerna i Finland, Danmark och Norge fortsätter och 

fördjupas. Vid Österlens fredsfestival, vid KFF:s seminarium i Uppsala i mars och vid 

höstmötet i Göteborg i november medverkade representanter från Kvinnor för Fred i 

Finland och IKFF i Danmark och Norge. Diskussioner pågår om ett nordiskt 

fredsnätverk. 

Ingela Mårtensson har deltagit i flera seminarier via zoom som det europeiska 

nätverket No to War - No to Nato arrangerat. 
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Vid  No to war – no to Nato:s konferens i Madrid 25 – 26 juni i samband med Nato:s 

toppmöte representerades KFF av medlemmar i Kvinnor för Fred i Finland, som 

sedan rapporterade därifrån i KFF:s tidning. 

 

 

KFF:s medlemstidning 

Under året har KFF haft fyra medlemsinlagor i Miljömagasinet. Inlagorna har 

innehållit bl a referat från Folk och freds konferens i januari, redogörelse från 

årsmötet och seminariet om militarismen och klimatet, rapporter från Österlens 

fredsfestival och från höstmötet i Göteborg. Meddelanden om lokala aktiviteter tas 

kontinuerligt upp i medlemsinlagorna.     

Två tematidningar har utkommit. Vårens nummer hade tema Kvinnors situation i 

världen med kris, krig och klimatförändringar. Några rubriker på artiklarna var 

Kvinnor och klimatet, Fred på jorden och fred med jorden, Fred skapas underifrån och 

Hybridexkludering i Jemens fredsprocesser. Tidningen innehöll även artiklar om AI.  

Höstens tidning hade tema Nato med artiklar som Sveriges väg till kärnvapen?, 

Fredstoppmöte och demonstration vid Nato-möte i Madrid, Om fredsrörelsen i Nato-

landet Tyskland. 

 

Skrifter 

Ett nytryck har gjort av skriften Militarismen och klimatet. 

Efter vårens seminarium producerades skriften Klimat, fred och säkerhet. 

 

Hemsidan www.kvinnorforfred.se  

Den nya hemsidan har färdigställts. Den har dels moderniserats och dels gjorts lättare 

att hitta på.   

 

 

 

Lokalgruppernas verksamhet 2022 
 

Skåne 

Kvinnor för fred Skåne 2022 

Kontakt har hållits med nätverket och medlemmar i KFF via epost. 

I övrigt: 

Möten inför Österlens Fredsfestival 5-7 augusti samt genomförande som 

medarrangör/Kvinnor för fred Skåne. 

Demonstrerade mot Nato 1 maj vilket fick konsekvenser i form av artikel samt 

insändare i lokalpressen. 

Uppföljande möte samt påbörjad planering inför Österlens fredsfestival 4-6 augusti 

2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kvinnorforfred.se/
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Laholm/Halmstad  

Kvinnor för freds medlemmar har ständigt hållit kontakt med varandra via email, 

telefon och tillfälliga möten. Flera protesterade varje vecka med ”Fridays for 

Future” på torget.  

Några insändare publicerades i Hallandsposten under året.  

När Sverige hade sökt Natomedlemskapet arrangerades en protestmanifestation på 

torget med banderoller, tal och dikt.  

Hiroshimadagen ägde rum vid Lagan med tal, musik och sjösättning av 

papperslyktor som varje år. Susanne höll tal och fick även med en insändare i 

Hallandsposten 

Lena deltog på Österlens fredsfestival i augusti och på KFF:s höstmöte i Göteborg. 

Lena skrev även artiklar för KFF:s bilagor och tematidningar. Susanne har varit 

mycket aktiv i redaktionskommittén. 

Under året har KFF haft en studiecirkel där ”Världshorisont”, FN-förbundets 

tidning, diskuterades. 
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Göteborg  

Maj Britt Theorins memoarer: Efter Maj Britt Theorins död i april 2021 tog Kvinnor 

för Fred kontakt med Korpens förlag om utgivning av hennes memoarer som fanns i 

manuskript men ej var utgivna. Korpens ägare David Karlsson var villig att ge ut 

dem. En arbetsgrupp bildades som bestod av Ingela Mårtensson (KFF), Tomas 

Magnusson (Svenska Freds) och David Karlsson (Korpen). Boken publicerades i 

maj. Den 8 juni arrangerades ett möte med boksläpp i Göteborg och den 9 juni i 

Stockholm. Kvinnor för Fred bistod med presstöd. 

 

Göteborgs Bok- och Biblioteksmässa: Söndagen den 25 september arrangerade 

Bokförlaget Korpen ett seminarium om "Maj Britt - fredskämpen som vägrade 

kröka rygg". Förläggaren David Karlsson samtalade med Ingela Mårtensson (KFF) 

och Tomas Magnusson (Svenska Freds) inför cirka 40 åhörare. 

 

Seminarium ”Krigshets och Fredstystnad”: Den 13 november arrangerade Kvinnor 

för Fred ett seminarium inspirerat av Maj Britt Theorins bok ”Vägra kröka rygg” 

och hennes kamp för fred. Talare var ambassadör Sven Hirdman, Josefin Lind från 

Läkare mot kärnvapen, experten på massförstörelsevapen Åke Sellström och 

fredscoachen Karin Hansson. Seminariet var mycket välbesökt med över 200 

deltagare. I biblioteket pågick samtidigt Svenska Freds- och Skiljedomsföreningens 

utställning ”Skrota vapnen för människan och miljön”. Kvinnor för Fred deltog med 

affischen ”Inga kärnvapen på svensk mark.” 

 

Nato – seminarium: Svenska Kvinnors Vänsterförbund (SKV) arrangerade den 10 

november ett seminarium om Nato där Ingela Mårtensson (KFF) deltog tillsammans 

med Liss Schanke från Norge. 

 

Orust Fredsförening: Den 3 december arrangerade Fredsrörelsen på Orust sitt årliga 

utdelande av Folkets fredspris i enlighet med Nobels testamente. I år gick priset till 

Karin Utas Karlsson – medlem i Kvinnor för Fred i Göteborg. Hon höll ett föredrag 

om konfliktlösning. Ingela Mårtensson (KFF) föreläste om ”Nato – säkerhet eller 

säkerhetsrisk”. 

 

Fredsam: Kvinnor för Fred är medlem i Fredsam – ett nätverk för 

fredsorganisationer i Göteborgsområdet. Första måndagen i månaden träffas 

organisationerna i Viktoriahuset. Det största gemensamma arrangemanget 2022 var 

på Hiroshimadagen den 6 augusti. F d ärkebiskopen K G Hammar talade.  

I december genomfördes ett demonstrationståg ”Lucia för fred” från Götaplatsen til l 

Gustav Adolfs torg. 
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Stockholm  

Vid årsskiftet hade KFF Stockholm ca 150 medlemmar. KFF Stockholm hade sitt 

årsmöte lördagen den 26 februari 2022. Samordningsgruppen Samo har under året 

haft nio möten. 

 
Viktiga frågor under året har varit att uppmana regeringen att signera den FN-
konvention om förbud mot kärnvapen som röstades fram i FN i juli 2017 samt 
motståndet mot svensk Nato-anslutning.  
 

Den 8 mars samlades medlemmar vid Mynttorget och gick svartklädda Riksgatan/vid 

Regeringskansliet fram och åter med ”tygplakat” med fredsbudskap  på ryggen. 

 

Den 14 maj demonstrerade KFF och andra organisationer mot svensk Nato-

anslutning på Medborgarplatsen. 
 

Den 6 augusti vandrade vi sorgklädda på Riksgatan. Ett par dagar innan hade vi 

samlats för att skriva texter på tygstycken att fästa på våra kläder för att påminna om 

Hiroshima och om vårt krav att detta aldrig får hända igen. Flera medlemmar anslöt 

sig. Marschen dokumenterades av fotograferna Lars Epstein och Örjan Svane, och 

publicerades på Facebook.  

 

Den 22 – 24 september hade vi bokbord i Sundbybergs bibliotek tillsammans med 

Helga Henschens Vänner, som också hade en utställning på biblioteket.  

 

Den 3 – 4 december deltog vi i Schysst julmarknad i ABF-huset. Bordet blev 

välbesökt och vi både sålde böcker, vykort mm och delade ut tidningar och annat 

gratismaterial till intresserade.  

 

Samarbete har skett med IKFF Stockholm, Föreningen Nej till Nato och Nätverket för 

kärnvapennedrustning, där KFF har haft ordförandeskapet.  
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Uppsala 

Antalet medlemmar vid årsskiftet var 32. 

Åtta medlemsmöten har hållits, varav 3 via zoom, med 6-8 deltagare per gång. Vid 

årsmötet 2 mars deltog 10 medlemmar. 

Kassör har varit Bitte Aspenström Fagerlund. Firmatecknare Bitte Aspenström 

Fagerlund och Clary Hofring var för sig.  Revisor, Kersti Ertem 

Kontaktpersoner med andra fredsgrupper har varit: Ulla-Britta Lindberg till Kristna 

Freds, Vera Starfelt till Svenska läkare mot kärnvapen, Merit Aguirre till IKFF samt 

Helena Lindstedt till Fridays for Future. Merit Aguirre har varit kontaktperson till 

Sensus. Kersti Ertem har varit kontaktperson i  Kff:s medlemstidning och Ingalill Ek 

för Kff:s hemsida/Uppsala lokalgrupp. 

Representanter i Kff:s styrgrupp Samla har varit Ingalill Ek och Merit Aguirre. 

 

-Manifestationer för fred och rättvisa har ägt rum på tisdagar utanför Stadsbiblioteket 

vid 18 tillfällen. Vår folder ”Vi måste börja tänka fred” har delats ut och intresserade 

har också fått information om Kff:s verksamhet och om medlemskap. 

Namnunderskrifter har samlats in med uppmaning till Sveriges regering att Sverige 

ska ansluta sig till FN:s konvention mot kärnvapen. 

 

-En seminariedag om Klimat, fred och säkerhet, genomfördes lördag 19 mars. Kff riks 

var arrangör och Kff Uppsala var värd i samarbete med Sensus . Föreläsare var Åse 

Möller Hansen, IKFF Norge, Staffan Laestadius, prof emeritus vid KTH Stockholm, 

Gudrun Schyman, ordf i klimatnätverket Fria Pensionärer, Ingela Mårtensson Kff  

Sverige, Åse Möller, IKFF Norge samt Ulla Klötzer Kff Finland.                                            

 

-Kff riks årsmöte ägde rum söndagen 20 mars i Uppsala. Ingalill Ek formulerade ett 

uttalande i föreningens namn efter årsmötet ”Avstå medlemskap i Nato” som 

publicerades i Uppsala Nya Tidning. Ingalill skrev tidigare en insändare ”Vi måste 

tala om fred” som också publicerades i Uppsala Nya Tidning. 

 

-På Hiroshimadagen 6 augusti, avstod vi lyktnedsättning i Fyrisån i år.   I stället 

ställde vi ljus på Nybrons broräcke för att hedra minnet av atombombernas offer. Vi 

delade ut flygblad med information om atombomberna som fälldes över Hiroshima 

och Nagasaki samt kärnvapnens konsekvenser. Domkyrkoklockorna ringde kl 21. 

Tyvärr var de endast ett fåtal personer som strövade förbi och visade intresse. 

 

-På Kulturnatten 10 sept arrangerade vi en ljusmanifestation på Svartbäcksgatan. Fem 

Kff medlemmar stod med ljus och plakat med olika fredsbudskap. Det var fin 

stämning och många positiva kommentarer. 

 

-19 oktober var det invigning och öppning av den första konferensen vid Alva Myrdal 

Centrum för kärnvapennedrustning i Universitetsaulan. Flera medlemmar från Kff 

Uppsala deltog  

 

 

Hälsingland  
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Kiruna 

Under året fick vi en ny aktiv medlem , nu är vi 7 aktiva. 

Vi har haft 9 KFF lokalgruppsmöten med givande diskussioner. 

En av våra äldsta medlemmar, Ingegärd Andersson avled i februari. 

Några av oss var på begravningen. Ingegerd var äldst av oss, även 

en av de medlemmar som varit med sen begynnelsen,  

början av 80-talet. 

 

Aktioner/ Manifestationer 

 

     8:e mars, manifestation på Kupoltorget mot våld, krig och NATO 

      

     1:a maj deltog vi i Förstamajtåget med banderoller Nej till NATO, 

         och Skriv på FN:s resolution  mot kärnvapen. 

 

     18: e oktober, ljusmanifestation utanför Kristallen, nya stadshuset, 

           till stöd för kvinnor i Afghanistan, Irak, Iran och Turkiet. 

           Politikerrepresentant ( V ) och några övriga sympatisörer    

           deltog.  

 

     24:e oktober , manifestation utanför Stora Coop , mot NATO och  

          uppmaning att Sverige ska skriva under FN:s krav om icke- 

          kärnvapen . Många frågor och diskussioner med förbi- 

          passerande 

 

     Ett antal fredagar under  våren och hösten har KFF manifesterat 

     tillsammans med bl.a Kirunas Klimatgrupp, Grandparents for  

     Future , Fridays for Future , för framtiden , för freden, för klimatet. 

 

    Edla Lantto fick sitt inlägg om krigsindustrin publicerat i NSD 

    på Midsommaraftonen  
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Övrigt 

I Gävle ordnades en visning av Maj Wechselmanns film, Atomen, och i samband med 

det visades utställningen med Helga Henschen-bilder. 

 

 

Slutligen  

Kvinnor för Fred har under 2022 fortsatt sitt arbete för fred på kvinnors villkor – ett 

arbete som har varit möjligt tack vare kunniga och engagerade medlemmar. Genom 

uthållighet och engagemang i det ideella arbetet och penningbidrag från 

Jämställdhetsmyndigheten kan föreningen fortsätta fredsarbetet.  

 

 

 2023-03-11 

 

 

 

My Leffler, Hälsingland               Gun-Britt Mäkitalo, Kiruna  

 

 

 

Lena Angviken, Laholm/Halmstad      Jea Jonsson, Skåne  

 

   

 

Susanne Gerstenberg, Laholm/Halmstad   Britta Ring, Stockholm  

 

 

 

Sylvia Rönn, Stockholm      Merit Aguirre, Uppsala  

 

 

 

Ingalill Ek, Uppsala 

 


