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Verksamhetsberättelse 2018, Feministiskt initiativ Enköping
Den 8 februari hölls årsmötet och då vi inte kunde bilda en fullsatt styrelse valde vi
att fortsätta ha föreningen vilande tills vidare. Mikael Waldenmark och Shanice Moba
Nilsson stod kvar som kontaktpersoner och förvaltare tills vidare. Stöd söktes hos Fi
Uppsala för att eventuellt kunna samarbeta med Håbo kommun.
I mars bildas Fi Ena-Håbo, en geografisk medlemsgrupp med syfte att fungera som
mötesplats för feminister. Uppstartsmöte hölls i Yttergran den 9 april.
Fi Ena-Håbo stod den 27 april och delade ut flygblad samt diskuterade politik med
passerande i Bålsta centrum. Samma sak skedde i Enköping under maj.
Den 27 juni hade Feministiskt initiativ Enköping (kommunförening) ett extrainsatt
årsmöte i Enköping och till styrelsen valdes följande personer.
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Shanice Mob Nilsson, ordförande, kontaktperson
Mikael Waldenmark, kassör, medlemsansvarig, kontaktperson
Anne Lenke, sekreterare, kontaktperson
Christina Olofsson, ledamot, kontaktperson
Mika (fd. Sara) Björke, ledamot, kontaktperson

Positionerna valberedning och revisorsnämnd förblev vakanta.
Under året har vi haft tre protokollförda styrelsemöten och därutöver ett antal möten
med syftet att brainstorma och lära känna varandra.
Den 11 juli höll Carmen ett föredrag i Bålsta om hur potatisrevolution banade väg för
allmän rösträtt och demokratisering av Sverige.
Den 18 augusti deltog vi i Håbo festdag, där vi hade bokbord, bjöd på fika och
pratade politik med förbipasserande.
Den 30 augusti anordnade Fi Ena-Håbo F!ika och quiz med Gudrun Schyman,
Farida al-Abani och Soraya Post i Enköping. Eventet lockade flera personer och
livesändes även via vår Facebook-sida.
Fi Ena-Håbo gick till val. Christina Olofsson kandiderade tillsammans med Mika
Björke i Håbo kommun. Mika backade senare ut ur valet av personliga skäl och
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lämnade istället plats åt Christina. Mikael Waldenmark och Anne Lenke kandiderade
i Enköping kommun.
Den 2 september släppte Fi Ena-Håbo ett videoklipp på Facebook med kandidaterna
Christina och Mika om vilka frågor de vill driva i Håbo kommun.
Mikael Waldenmark intervjuas av Upsala Nya Tidning om vilka mål som Fi Ena-Håbo
önskar driva i Enköpings kommun och vilka frågor Feministiskt initiativ ska driva efter
valet: https://mobil.unt.se/nyheter/enkoping/landsbygden-ska-pafolkas-inte-avfolkas5064671.aspx
Även Mika Björke (då Sara Björke) intervjuades av Uppsala Nya Tidning
https://www.unt.se/nyheter/enkoping/hoppar-av-en-vecka-fore-valet-5067177.aspx
Anne Lenke gjorde en valdebatt som arrangerades av Enköpings-Posten i
Skolparken med lokalpolitiker från Enköpings kommun.
Efter valet i september släppte vi vår lokala politik för Enköping och Håbo kommun
pga att vi inte kom in i resp kommunfullmäktige. Upsala Nya Tidning släppte en
intervju med Mikael Waldenmark om att Fi Ena-Håbo gick till val både i Håbo
kommun och Enköping kommun. I Enköping lyckades Feministiskt initiativ öka
rösterna nästan dubbelt jämfört med förra valet:
http://mobil.unt.se/nyheter/enkoping/fi-fick-nara-dubbelt-sa-manga-roster5074833.aspx
I slutet av oktober startade vi en studiecirkel i samarbete med ABF om antirasistisk
feminism. Uppslutningen för cirkelträffarna var dessvärre för låg för att kunna
genomföra projektet, men Fi Ena-Håbo hoppas på att kunna återuppta studiecirkeln
igen under 2019.
Den 19-20 november gjorde Christina Olofsson ett studiebesök i EU-parlamentet i
Bryssel anordnat av F! centralt som en förberedelse inför EU-valet. Christina
Olofsson deltog i en kick-off för EU-valet den 16 december i Stockholm och står som
kontaktperson för F! Ena-Håbo gällande EU-valet.
Den 21 november bjöd Fi Ena-Håbo in Luis Lineo för att hålla en workshop kring
mansnormer, våld, jämställdhet och #MeToo. Trots reklam kring eventet lyckades vi
inte locka till oss fler deltagare utöver styrelsen under eventet.
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I november fick vi ut en insändare levererad av Christina Olofsson och Shanice
Nilsson i Enköpings Posten om spåren efter “Me Too”:
https://www.eposten.se/asikt/jamstalldhet-i-sparen-av-metoo-unt5135301.aspx
Allmänt kan sägas, att vi trots få aktiva i styrelsen och bland medlemmar ändå
lyckats leverera olika events, valarbete och debattinlägg under 2018.

Ordförande, Shanice Moba Nilsson
Styrelsen, Feministiskt initiativ Enköping

