
    
 

Sveriges Kvinnliga Läkares Förening 

Årsberättelse för 2020 
Organisationsnummer 802001-9231 
Postgironummer 153079-9 
 
Styrelse 

Post Namn Mandatperiod 
Ordförande Susanne Bergenbrant Glas 2 år (- 2021) 
Vice Ordförande Elizabeth Lorraine-Lichtenstein 2 år (- 2021) 
Sekreterare Jenny Andersson 2 år (- 2022) 
Skattmästare Sarah Galien 2 år (- 2021) 
Ledamöter Anne González 2 år (- 2022) 
 Agnes Andreason 2 år (- 2021) 
 Sofia Zettermark 2 år (- 2021) 
 HK Ednell 1 år 
 Helena Thiman 1 år  
 Sofia Kühner 1 år  

 
Revisorer 
Ylva Morawski, en post vakant. 
 
Valberedning 
Johanna Berg (sammankallande), Emily Söderstrand, en post vakant. 
 
Medlemsantal 
KLF hade i slutet av december 2020 totalt 1335 medlemmar. Medlemmarna är 1331 st. kvinnor och 4 st. 
män. 
 
Medlemsavgift 
375 SEK för ordinarie medlem, 100 SEK för studerandemedlem. 
 
Årsmöte 
Med anledning av rådande pandemi, sköts årsmötet fram och arrangerades senare digitalt, den 12 september 
2020.  
 
Styrelsemöten 
Styrelsen har under verksamhetsåret sammanträtt vid följande tillfällen: 12/9, 10/10, 8/11, 5/12, 16/1 och 
20/2. Det konstituerande styrelsemötet i september hölls i anslutning till styrelseinternatet i Solna, 
styrelsemötet i oktober delvis digitalt utgående från Läkarförbundets lokaler i Stockholm, övriga 
styrelsemöten har arrangerats digitalt.  
 



Styrelseinternatet 11-13/9 2020 ägde rum på Radison Blu Royal Park Hotel i Solna  
 
Medlemsmöten 
På grund av ovan nämnda omständigheter arrangerades inte några fysiska medlemsmöten under 
verksamhetsåret. Under november 2020 arrangerades ett digitalt höstmöte med tema ”Vård för 
transpersoner” (uppskjutet från våren) där cirka 25 medlemmar deltog. I samband med årsmötet 2021 
arrangerades ett digitalt vårmöte med tema ”Rasism på jobbet”.  
 
Ingen specifik Karolina Widerström föreläsning arrangerades i år.  
 
Ekonomi 
Ekonomiskt har KLF under verksamhetsåret ej kunnat efterfölja budget. Detta beskrivs närmre i 
skattmästarens ekonomiska rapport. Sammanfattningsvis är föreningens ekonomi fortsatt god 
 
Stipendier 
Anne González har ansvarat för de stiftelser som KLF förvaltar. Under verksamhetsåret har ett omfattande 
revisionsarbete rörande de stiftelser som föreningen förvaltar genomförts. Stiftelsen Doktor Gertrud 
Gussander Fond samt Stiftelsen Karolina Widerströms Donationsfond har nu avslutats och väntar på att 
formellt avregistreras av Länsstyrelsen. 
Föreningen ansvarar fortsättningsvis för förvaltningen av Kvinnliga Läkares Förenings Stiftelse. Den har 
som syfte att dela ut ekonomiskt bistånd till äldre/sjuka/behövande kvinnliga läkare samt ekonomiskt bidrag 
för deltagande i kongresser som bedöms skapa förutsättningar för ett ökat informations- och 
kunskapsutbyte inom områden av särskilt intresse för kvinnliga läkare. Under detta korta verksamhetsår har 
sju ansökningar inkommit, fem beviljats anslag a 10 000 SEK. Avslag har gällt ansökningar vars syfte inte 
omfattas av nuvarande stadgar, tex sökta bidrag för fellowships eller ansökningar från läkarstuderande. 
 
Därutöver har styrelsen beviljat fem stipendier på 5000 SEK till föreläsare på hös- och vårmöte. 
 
Dataskyddsombud (GDPR-ansvarig) 
Susanne Bergenbrant Glas är personuppgiftsansvarig egenskap av ordförande. 
 
Hemsida och sociala medier 
Styrelsen ansvarar för hemsidan www.kvinnligalakare.se som fortsatt ligger under Sveriges läkarförbunds 
portal. Där finns information om föreningen och vår verksamhet.  
 
Styrelsen har flera kommunikationskanaler på sociala medier: facebook-grupperna (KLF Diskussionsforum 
och Kvinnliga läkares förening), twitterkontot (@kvinnligalakare) och instagramkontot (kvinnligalakare). 
Ansvariga för sociala medier har varit Sofia Kühner, HK Ednell och Sarah Galien. Interaktionen på sociala 
medier har särskilt handlat om att dela information från våra medlemsföreningar, beskriva föreningens syfte 
och arbete, inklusive referat från vår/höstmöten och andra engagemang.  
  
Karolina och övriga medlemsutskick 
Agnes Andreason (chefredaktör), Sofia Zettermark och HK Ednell har varit redaktörer för 
medlemstidningen Karolina som utkommit med två nummer och ett digitalt medlemsutskick. 
 
Sveriges läkarförbund 
Elizabeth Lorraine-Lichtenstein deltog och bevakade föreningens motioner vid Sveriges Läkarförbunds 
digitala fullmäktige 18–19 november, 2020. KLF lämnade 2020 in tre motioner: 
 
#10 ”Arbete för en mer jämställd lönesättning”, där vi föreslog:  

● att Läkarförbundet verkar för en jämställd lönesättning och utövar påverkansarbete på regioner och 
andra arbetsgivare mot jämställda löner i enlighet med ‘Handlingsplan för diskriminering’ från 2018  

● att Läkarförbundet ska kräva motiveringar från arbetsgivarna till varför lönesättningen är 
ojämställd. 
 



#11 ”Motion om genusperspektiv och genusanalys på rapporter och statistik inom Läkarförbundet”, där vi 
föreslog: 

● att Läkarförbundet inkluderar ett genusperspektiv och en genusanalys i samtliga rapporter och 
statistiska redovisningar som utförs inom Läkarförbundet 

 
#48 ”Bevakning av genusperspektiv i utformandet av kursplaner för det sexåriga läkarprogrammet”, där vi 
föreslog: 

● att Läkarförbundet bevakar att specifika mål avseende genuskunskap ingår i kursplaner för det 
sexåriga läkarprogrammet 

 
På vår motion om lika löner svarades att frågan är viktig och prioriterad samt att arbete pågår, motionen 
om genusperspektiv på läkarutbildningen avslås men fullmäktige godkänner att arbeta för en ökad 
genusmedvetenhet.  
 
Svenska Läkaresällskapet 
KLF har fortsatt varit associerad förening till Svenska Läkaresällskapet och Susanne Bergenbrant Glas 
deltog i SLS Ordföranderåd 10/2 2021.  
  
Övrig media, projekt, debatter, texter och föreläsningar 

● Agnes Andreason föreläste för Sveriges läkarförbund student 24/10 2020.  
● Helena Thiman och HK Ednell deltog vid Forum för Jämställdhet 2-3/2 2021.  
● Agnes Andreasson har medverkat i det nätverk (CEDAW) inom Kvinnolobbyn som arbetat med 

att skriva en skuggrapport till FN angående hur Sverige följer kvinnokonventionen, framförallt 
inom avsnittet om vård och hälsa,  

● HK Ednell har under året utformat ett välkomstbrev till nya medlemmar med information om 
föreningen och dess verksamhet. Ett första utskick gjordes till samtliga föreningens medlemmar 
med vårnumret av Karolina, hädanefter skickas det till nya medlemmar.  

  
Medical Women’s International Association, MWIA 
KLF har varit medlem i MWIA (Medical Women's International Association) sedan starten 1918. 
Medlemskapet möjliggör KLFs medverkan i den feministiska debatten, pågående arbete och initiativ 
gällande kvinnors arbetsvillkor och kvinnors hälsa på en internationell arena. MWIA arbetar aktivt inom alla 
världsdelar, har representation i FN och deltar aktivt på de WHO-möten där NGO (Non-governmental 
organisations) är inbjudna. MWIA organiserar en stor internationell konferens vart tredje år och regionala 
konferenser årligen. Elizabeth Lichtenstein är KLF:s internationella sekreterare och vice president i MWIA 
Northern Europe. 
  
Sveriges Kvinnolobby 
KLF är fortsatt medlem i Sveriges Kvinnolobby. Huvudansvariga för kontakten med Sveriges Kvinnolobby 
har varit Gita Rajan, KLFs representant i styrelsen och Elizabeth Lorraine-Lichtenstein. 
 
Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor, KSAN 
KLF är fortsatt medlem i KSAN och huvudansvarig för kontakten med KSAN har varit Elizabeth Lorraine-
Lichtenstein.  
 
Kvinnliga Akademikers Förening (KAF)  
KLF har under året haft kontakt och samarbetat med sin systerorganisation KAF främst genom Elizabeth 
Lorraine-Lichtenstein. 
 
Operation1325 
KLF är medlem i Operation1325 som bland annat verkar för kvinnors deltagande i fredsförhandlingar. 
Ansvarig kontaktperson har varit Susanne Bergenbrant Glas.  
 
För KLF:s räkning,  
 
Jenny Andersson, sekreterare KLF under verksamhetsåret 2020-21 


