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Verksamhetsberättelse för verksamhetsår 2017
Styrelsemedlemmar valda på årsmötet den 28 mars 2017:
Ordförande: Frida Arvidsson
Kassör: Maria Lundqvist
Ledamot: Emilia Vermelin
Årsmötet 2017 beslutade att försöka ha medlemsträffar ca 1 gång/månad. Under år 2017 höll
Fi Borås totalt 10 medlemsträffar. Under sommaren hade vi uppehåll. För att sprida
information om medlemsträffar har Fi Borås facebooksida skapat evenemang och delat
informationen i sms-gruppen för medlemmar. Under medlemsträffarna har vi diskuterat
feminism och feministisk politik, händelser i samhället och fört allmäna diskussioner om
svensk politik.
Vi har också, efter beslut på 2017 års årsmöte, diskuterat hur Fi Borås ställer sig till Borås
kommunpolitik och val till kommunfullmäktige. Vi har kommit fram till att vi det inte finns
någon medlem med tid eller ork för det långsiktiga och energikrävande engagemang som
kommunfullmäktige innebär.
Under den senare delen av året har våra medlemsträffar i större utsträckning handlat om att
diskutera delar av det nationella Feministiskt Initiativs partiprogram för år 2017. Under
årsmötet 2017 togs detta upp som mål för medlemsträffarna år 2017 för att närmare lära känna
Feministiskt initiativs partipolitik. Det har också inneburit givande diskussioner samt
möjlighet att undersöka vad som är applicerbart på kommunal nivå. Hashtaggen #metoo har
under hösten diskuterats i media och på sociala medier. Den har inte undgått Fi Borås som
även vi diskuterat detta fenomen och hur det kan användas för att belysa vikten av en
feministisk politik.
I december 2017 har kassör Maria och ledamot Emilia anmält Fi Borås medlemsträffar som
studiecirkel hos studieförbundet Sensus. En av fördelarna med detta är att vi, helt gratis, får
tillgång till att hålla medlemsträffar i deras lokaler. Eftersom vi tidigare haft träffar på ett café
(i brist på annan lämplig lokal) innebär det att även personer som inte vill/kan köpa fika kan
känna sig mer välkomna på träffarna. Vi har för år 2018 lokal bokad för medlemsträffar
varannan vecka.
Utöver medlemsträffarna har Fi Borås deltagit i Borås Prideparad den 17 juni, något som togs
upp som mål under årsmötet 2017. Vi har också haft ett Homeparty med Gudrun Schyman på
Studieförbundet Vuxenskolan den 9 november. En tapper skara deltog också i en
medlemsvärvning på torget i Borås där vi delade ut flyers.

2

Resultaträkning 2017

Belopp i kr
Intäkter

Not

2017-01-01--2017-12-31

Gåvor

1

0

Försäljning

2

230

Summa intäkter

230

Kostnader
Direkta verksamhetskostnader

3

607

Summa kostnader

607

Årets resultat

- 377

1. Inga gåvor inkomna i år.
2. Intäkter från försäljning av fika.
3. Kostnader för domän och affischer.
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Balansräkning 2017-12-31

Belopp i kr
Tillgångar

Not

2017-12-31

Omsättningstillgångar

4

1 584

Summa tillgångar

1 584

Eget kapital och skulder
Årets resultat

- 377

Summa eget kapital och skulder

1 584

4. I slutet av 2017 var omsättningstillgångarna 1 961 kr, varav 134 kr i kassan och 1 450 kr i
lagervärde.
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