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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 

I snart 30 år har KCS samlat kvinnor som lever med hiv i 

Sverige och erbjudit ett tryggt rum. För mig är föreningen 

Kvinnocirkeln Sverige en plats där hivpositiva kvinnor kan 

stärka och hjälpa varandra, inte minst i att hitta självkänsla. 

Hösten 2022 tog jag över ordförandeskapet i KCS. Jag 

känner otroligt starkt för den här föreningen och det är 

med glädje jag är med och driver den framåt. Uppdraget 

som ordförande är intressant och spännande och det 

känns fint att få representera KCS – att i till exempel möten 

med myndigheter och andra organisationer få försöka 

göra skillnad för oss kvinnor som lever med hiv. 

Mitt och styrelsens uppdrag är delvis att följa med i vad som händer i frågor som rör 

kvinnor och hiv, och att se till att information når ut till medlemmar. Men framförallt 

handlar vårt uppdrag om att anordna givande träffar för våra medlemmar – för 

kvinnor som lever med hiv och att fortsätta vara ett tryggt rum. 

Jag vill när vi nu summerar 2022 passa på att tacka alla som engagerar sig i vår 

förening och som gör den till vad den är.  

 

Agneta Edlund 

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. 

2022 hade föreningen 210 medlemmar registrerade i medlemsregistret.  

 

Årsmöte och styrelse  

Ordinarie årsmöte hölls den 26 februari. 

Styrelsen såg vid verksamhetsårets slut ut enligt följande: 

Ordförande: Agneta E (fr.o.m. november 2022) 

Kassör: Marcela S  

Ledamot: Annelie T (fr.o.m. november 2022) 

Ledamot: Jemila T 

Ledamot: Isabella G (fr.o.m. november 2022) 

Ersättare: Åsa O 

Ersättare: Fikre  

Under året avgick dåvarande ordförande Merja Ms, vice ordförande Monica P och 

ledamoten Bente W. Vid ett extra årsmöte i november 2022 valdes ny ordförande 

och nya ordinarie ledamöter. 

Det utgick inget styrelsearvode under året, men ledamöter som arbetar har mottagit 

kompensation för förlorad arbetsinkomst (990 kr per aktivitetstillfälle).  

 

Ekonomi 

För verksamhet 2022 beviljades KCS 350 000 kronor genom Folkhälsomyndighetens 

verksamhetsbidrag enligt förordning (2006:93) om statsbidrag till riksorganisationers 

verksamhet ”inriktad mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar”. Vid årets 

mitt tilldelades KCS ytterligare 161 443 kronor på grund av det ökade statsanslaget 

för hiv som innebar att samtliga riksorganisationer som beviljats medel 2022 fick extra 

bidrag. För en fullständig redovisning av föreningens ekonomi, se årsbokslut.  
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Verksamhet  

Medlems- och styrelseaktiviteter 

• En medlemsträff arrangerades. Under en helg fick medlemmarna möjlighet 

att umgås, utbyta erfarenheter, prova på Biodanza och ta del av en 

föreläsning om kost. 

• En Må bra-dag för kvinnor som lever med hiv anordnades tillsammans med 

Noaks Ark Stockholm och Posithiva Gruppens Kunskapsnätverk för kvinnor som 

lever med hiv. Dagen innehöll bland annat dans, gruppdiskussioner och en 

föreläsning om strategier för öppenhet kring hivstatus. 

• Tillsammans med Posithiva Gruppen anordnades en helgresa öppen för alla 

som lever med hiv. Under helgen hölls gemensamma möten, men även 

separata forum för erfarenhets- och kunskapsutbyte.  

• Fyra styrelsemöten varav ett konstituerande styrelsemöte hölls. 

• En styrelsehelg med utbildning i styrelsearbete arrangerades. 

Enligt utvärderingar har KCS medlemsträffar fått deltagarna att må bättre både 

fysisk och psykiskt. Efter medlemsträffen i juni uppgav 95% att det stämde helt eller 

delvis att aktiviteten hade fått dem må bättre fysiskt. 100% uppgav att det stämde 

helt eller delvis att aktiviteten fått dem att må bättre psykiskt. Träffen i december 

utvärderades i fritext och deltagare kommenterade bland annat att de 

uppskattade att umgås med andra "som har samma problem", att KCS aktiviteter 

gör att livet blir "lättare och gladare", samt att aktiviteterna under träffen var 

inspirerande, informativa, avkopplande och stärkande. 

 

Stödsamtal 

KCS styrelse har under året erbjudit peerstöd till alla kvinnor som lever med hiv som 

sökt stöd. Stödsamtal har getts både i samband med medlemsträffar och aktiviteter 

samt genom telefonsamtal med styrelseledamöter. 

 

Samverkan, synlighet och andra insatser 

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 kvinnor som lever med 

hiv och att förbättra livskvalitén för gruppen.  

• En representant för KCS deltog i den globala konferensen AIDS2022 i Montreal, 

Kanada.  
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• Tre representanter för KCS deltog i ett panelsamtal kring sexualitet och SRHR 

som del av ett webbinarium om kvinnor, hiv och SRHR på internationella 

kvinnodagen den 8 mars. Webbinariet anordnades i samarbete med 

Folkhälsomyndigheten, Noaks Ark och Posithiva Gruppens Kunskapsnätverk för 

kvinnor som lever med hiv.  

• En representant för KCS arbetade i Preventhiv och Posithiva Gruppens tält i 

Stockholm Pride Park och informerade besökare om hiv och om att leva med 

hiv idag. 

• En representant från KCS samverkade med Noaks Ark Småland och Halland, 

bland annat genom medverkan i en grupp om hiv och åldrande samt i 
familjeträffar kring att leva med hiv. 

• En representant för KCS har medverkat på regelbundna dialogmöten med 

Venhälsan på Södersjukhuset i Stockholm. 

• En representant för KCS har deltagit i Folkhälsomyndighetens 

Organisationsforum.  

• Under hösten erbjöd KCS HPV-vaccination till kvinnor som lever med hiv under 

46 år. För att ta del av erbjudandet behövde man vara eller bli medlem i KCS. 

• Inbjudningar till KCS träffar och information om föreningens verksamhet har 

skickats ut till såväl enskilda individer som andra organisationer, vårdgivare 

och beslutsfattare via post och e-post. Hemsida och facebook har 

uppdaterats löpande. På dessa sätt har medlemmar och potentiella 

medlemmar nåtts. 
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