Kvinnligt nätverk för kvinnliga ordföranden inom kolonirörelsen
Mari Winter och Kerstin Bünsow

Bakgrund
Kansliet och några regioner har erfarit en ökad konfliktnivå i ett antal föreningar kring frågor bl.a. om
rättigheter och skyldigheter. En del medlemmar har blivit otrevliga och hotfulla. Hur kan detta
förebyggas och bemötas, vilka verktyg har vi att ta till?
Koloniträdgårsförbundet upplever att framför allt kvinnliga ordföranden känt sig utsatta och har bett
om stöd hos koloniträdgårdsförbundet i en rad olika frågor. För att stödja de kvinnor som tar på sig
rollen som ordförande, vill vi gemensamt försöka starta ett nätverk för just kvinnliga ordföranden.

Syfte
Att erbjuda ett stöd kvinnliga ordföranden inom kolonirörelsen genom:
•
•
•
•
•
•

personlig utveckling
ny kunskap
ny energi
möjlighet att utbyta erfarenhet med andra kvinnor
stärka ledarrollen.
ta del av information genom många olika personer given på en rad olika sätt

Målsättningen
Att genom att stärka kvinnliga ordföranden på sikt också stärka ledarskapet inom kolonirörelsen. Ett
starkt ledarskap är en förutsättning för att flytta fram kolonirörelsens positioner i samhället.

Delmål
•
•
•
•
•
•
•

ge verktyg för att stärka ”vikänslan” av medlemskap i föreningarna
ge verktyg för att involvera flera i föreningsarbetet
ge verktyg för en aktiv krishantering/det pedagogiska samtalet
ge möjlighet till diskussioner och erfarenhetsutbyte i små grupper
ge möjlighet till diskussioner med f d kvinnliga ordföranden och ta del av deras erfarenheter
ge kunskap att leda en förening
ge verktyg för annat?

Målgrupp: Kvinnliga ordföranden samt före detta kvinnliga ordföranden inom kolonirörelsen.

Inbjudan: Inbjudan sker genom annonsering i Koloniträdgårdsförbundets cirkulär, personliga
inbjudningar samt genom regionernas nätverk.

Upplägg: Träffarna hålls inledningsvis i ZOOM, ca en gång var annan månad, men kan ha som
målsättning att träffas en gång per termin alternativt en gång per år, IRL, när restriktionerna för
pandemin är över. Vid flera tillfällen kan någon i ämnet intressant person bjudas in som föreläsare.

Uppföljningen sker genom att en enkät går ut till deltagarna ca en gång om året och målet är då att
de flesta av deltagarna ska ha upplevt att flera av de i syftet punktade faktorerna har förstärkts. Vid
dessa tillfällen ska alla också ha möjlighet att lämna synpunkter på nätverkets upplägg och
utveckling.

Kostnader: Förbundsstyrelsen avsätter år 2021 en summa på 25 000 kr till främst föreläsare och
andra kringkostnader. Skulle projektet permanentas måste kostnader vid eventuella fysiska träffar
efter pandemin diskuteras. Det ska vara kostnadsfritt för såväl enskild person som förening att delta i
nätverket.
Tidsplan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Projektplan och inbjudan klar 31 jan
Presentation av projektet på Förbundsstyrelsen den 20 februari
Inbjudan ut per mail under februari
Design av enkät slutet februari
Enkät ut till de som anmält sig under mars månad
Sammanställning av enkätresultat månadsskiftet mars/april
Slutligt program framtaget i början av april
Projektet och programidé presenteras på Förbundsrådet den 18 april
Uppföljning med enkät dec 2021
Sammanställning av enkätresultat
Rapport till Förbundsstyrelsen med förslag på ev fortsättning februari 2022

Ansvariga: Mari Winter och Kerstin Bünsow, båda förbundsstyrelseledamöter.
Anmälan: Anmälan sker per mail till kerstin.b@koloni.nu. Namn, mailadress, samt förening uppges i
anmälan.

