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Kvinnocirkelns syfte och målsättning
Föreningens ändamål är att samla hivpositiva kvinnor till kontakt och kamratligt
umgänge, ömsesidigt stöd och psykosocial verksamhet, samt att verka för att
föreningen och dess medlemmars intressen tas tillvara i samhället. Konkret strävar
föreningen efter att:
•

Samla hivpositiva kvinnor och erbjuda kamratstöd.

•

Nå ut till flera med information om föreningens verksamhet.

•

Möjliggöra tillfällen för erfarenhetsutbyte för kvinnor som lever med hiv i hela
Sverige.

•

Öka förståelsen för hivpositiva kvinnors livssituation och bidra till att minska
stigmatiseringen.

•

Verka för att våra medlemmars intressen tillgodoses i samhället.

•

Underlätta för nydiagnostiserade att våga komma till våra träffar, genom att
exempelvis finnas till via telefonkontakt eller personligt möte innan träff.

•

Ständigt utveckla och tillgängliggöra verksamheten, samt sprida information
om föreningen utåt.

•

Genom samverkan med andra hivorganisationer ta tillvara kunskap,
erfarenhet och intressen som gagnar vår målgrupp.
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Ordförande har ordet
Nu har ännu ett år gått i pandemins tecken. Trots det
så lyckades vi 2021 ha en stor medlemsträff
tillsammans med Posithiva Gruppen innan
restriktionerna återinfördes.
Året har ändå rullat på med olika uppdrag och ni
kan läsa mer om dem här i verksamhetsberättelsen.
Själv kommer jag avsluta mitt uppdrag som
ordförande inför årsmötet.
Det har varit en ära att representera oss alla kvinnor i
olika sammanhang, till exempel på World AIDS Day
den 1 december när jag höll tal i Maria Magdalena
kyrka. Jag hade skrivit ett tal som handlade om att
Foto: Jonas Norén
minnas alla som gått bort i sjukdomen och oss som
hade turen att överleva. På morgonen den 1 december var jag på ett seminarium
om hiv i riksdagen och jag blev än en gång varse att vi kvinnor glöms bort i
hivsammanhang. Så jag slängde talet jag hade skrivit och talade från hjärtat istället.
Det händer mycket inom hivområdet. Informationsplikten kan idag tas bort när man
är välbehandlad. Den som var ett stort stigma för oss som levt med den i många år.
Även om vi nu inte behöver berätta och det är en ny tid så lever vi fortfarande med
sviterna av den lagen.
Vi står också inför utmaningar när nu primärvården och inte hivvården ska ta hand
om oss när det gäller sådant som inte är relaterat till hivdiagnosen. Jag får många
samtal om den okunskap som möter våra medlemmar.
Även äldrevården är en utmaning och vi som lever nu är den första generationen
äldre med hiv som kommer behöva vård, omsorg och bo på särskilda boenden med
mera. Dessa frågor behöver vi uppmärksamma då vården generellt har dålig
kunskap om oss och vår sjukdom.
KCS verksamhet behövs fortfarande för att lyfta kvinnors situation och visa att vi finns.
Till slut önskar jag alla medlemmar en fin vår och sommar och tackar för min tid i KCS
styrelse. Kanske ses vi på någon medlemsträff framöver.

Inger Forsgren
Ordförande
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Föreningen
Medlemskap
Alla kvinnor som lever med hiv i Sverige har rätt att erhålla medlemskap i KCS.
Anmälan för att bli medlem kan göras via KCS hemsida och medlemskapet är
kostnadsfritt. Medlemmar i KCS får utskick via post eller e-post med information
och/eller inbjudningar till Kvinnocirkelns träffar samt aktiviteter som KCS gör i
samverkan med andra organisationer. Alla medlemmar i KCS har rösträtt på
årsmötet.
Medlemsregister
Alla medlemmar i KCS registreras sedan 2019 i det digitala föreningssystemet
MyClub. Systematiseringen av medlemsregistret ger en ökad grad av säkerhet och
sekretess för alla medlemmar i enlighet med EU-direktivet GDPR.
2021 hade föreningen 180 medlemmar registrerade i medlemsregistret.
Årsmöte och styrelse
Årsmöte hölls digitalt den 27 februari och 17 röstberättigade medlemmar deltog.
Styrelsen konstituerade sig enligt följande:
Ordförande: Inger Forsgren
Vice ordförande: Merja Maanmies
Sekreterare: Jemila T
Kassör: Marcela Samur Jarufe
Ordinarie ledamot: Monika P
Ersättare: Bente, Agneta E, Bridget M
Under året förändrades styrelsens sammansättning när ersättare Agneta E och
Bridget M valde att avsluta sina uppdrag.
Det utgick inget styrelsearvode under året, men ledamöter som arbetar har mottagit
kompensation för förlorad arbetsinkomst (990 kr per aktivitetstillfälle).

Ekonomi
För verksamhet 2021 beviljades KCS 370 000 kronor genom Folkhälsomyndighetens
verksamhetsbidrag enligt förordning (2006:93) om statsbidrag till riksorganisationers
verksamhet ”inriktad mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar”. För en
fullständig redovisning av föreningens ekonomi, se årsbokslut.
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Verksamhet
Styrelse- och medlemsaktiviteter
•

Ett årsmöte anordnades digitalt.

•

Fyra styrelsemöten varav ett konstituerande styrelsemöte hölls.

•

En Må bra-dag för kvinnor som
lever med hiv anordnades
under hösten i samarbete med
Noaks Ark Stockholm och
Posithiva Gruppens
Kunskapsnätverk för kvinnor
som lever med hiv. 14 kvinnor
som lever med hiv deltog på
dagen som var anpassad efter
rådande corona-restriktioner.
Det innebar att stora delar av
programmet ägde rum
utomhus, samt att antalet
deltagare per pass/workshop
var begränsat.

Må bra-dag arrangerades tillsammans med Noaks Ark
Stockholm och Posithiva Gruppens Kunskapsnätverk för
kvinnor som lever med hiv.

•

Tillsammans med Posithiva
Gruppen anordnades en helg
för båda föreningarnas
medlemmar. Under helgen
hölls gemensamma möten,
men även separata forum för
erfarenhets- och
kunskapsutbyte.

•

Två mindre medlemsträffar
anordnades på olika platser i landet under hösten/vintern 2021. De mindre
träffarna var ett sätt att anpassa aktiviteter efter rådande coronarestriktioner.

Medverkan/deltagande i möten och konferenser
•

Två representanter från KCS styrelse deltog i Organisationsforum som
anordnades digitalt den 8 juni samt den 10 november.

•

KCS ordförande deltog i ett dialogmöte med Venhälsan och lyfte frågor kring
kvinnor och ojämlik vård.
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•

I samband med World AIDS Day medverkade KCS ordförande på ett möte
med riksdagspolitiker och lyfte frågor kring kvinnor och hiv.

•

Ordförande utbildade personal inom läkemedelsbranschen om frivilliga
organisationers roll i hivarbetet, samt om att leva med hiv.

•

Representanter från KCS deltog på magasinet QX:s "smygläsning" av
decembernumret som handlade om hiv.

•

Representanter från KCS deltog under seminarier i Pride House under
Stockholm Pride.

Stödsamtal
Representanter från styrelsen har haft regelbundna individuella stödsamtal med
kvinnor som lever med hiv. Kontakt har skett via telefon i första hand, men även vid
fysiska möten och digitalt.

Synlighet
KCS mål är att fler kvinnor ska hitta till föreningen, att stigmat kring att vara kvinna
och leva med hiv ska minska, samt att fler kvinnor ska våga vara öppna med sin hiv i
den grad de önskar det. Ett ytterligare mål är att synliggöra gruppen kvinnor som
lever med hiv. Representanter för föreningen har varit synliga i olika externa
sammanhang för att lyfta frågor som rör kvinnor med hiv.
•

En styrelseledamot deltog i ett
panelsamtal på seminariet Framtidens
ansvarsfördelning mellan primär- och
hivvården. Hur ser den ut? på
Infektionsveckan/Mikrobiologiskt
höstmöte.

•

En styrelseledamot deltog i ett
panelsamtal på tre regionala konferenser
under rubriken Smittfri hiv arrangerad av
Nätverket mellersta Sverige tillsammans
med Posithiva Gruppen.

•

Marcela SJ deltog i ett panelsamtal för
vårdpersonal på Infektionsveckan.

Ordförande föreläste om att leva med hiv för samtliga gymnasielever på
Åland tillsammans med en representant från Posithiva Gruppen.
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•

Ordförande intervjuades i Åland
radio efter att ha föreläst för
gymnasieelever på ön.

•

Ordförande talade vid ett
evenemang i Maria Magdalena
kyrka i Stockholm på World AIDS
Day den 1 december.

•

Ordförande deltog i ett
panelsamtal i samband med
utdelningsceremonin för
Riksförbundet Noaks Arks
hederspris Guldarken som
ordförande tilldelades 2020.

•

Ett antal medlemmar i KCS
styrelse medverkade i
kampanjen som Posithiva
Gruppens Kunskapsnätverk för
kvinnor som lever med hiv
anordnade i samband med
internationella kvinnodagen
den 8 mars.

•

En jubileumsbroschyr om
föreningen och om att vara
kvinna med hiv togs fram för att
uppmärksamma att KCS funnits i
25 år.

Ordförande Inger F mottog Noaks Arks pris Guldarken.

Stockholms Gaykör sjunger på World AIDS Day där
ordförande Inger F också talade.

• En ny hemsida för www.kcs.nu
lanserades. Den uppdaterades
löpande med nyheter och information
och KCS har ökat sin närvaro i sociala
medier jämfört med tidigare år.
• KCS annonserade i QX
decembernummer.

KCS jubileumsbroschyr.
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Samverkan
KCS samverkade med aktörer som Noaks Ark Stockholm och Riksförbundet Noaks
Ark. Kvinnocirkeln fortsatte under 2021 sitt täta samarbete med Posithiva Gruppen
(PG) och dess verksamhet Kunskapsnätverk för kvinnor som lever med hiv, dels
gällande administration men även gällande insatser såsom Må bra-dagen.
Under året etablerades samarbeten och dialog inleddes med läkemedelsbolaget
Gilead, riksdagspolitiker, föreningen Äldres Hälsa och Venhälsan vid Södersjukhuset.
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