
Feministiskt bokslut 2018 
 
Organisation och representation inom distriktsstyrelsen 

Till distriktsstyrelsen valdes 13 ledamöter, varav 8 kvinnor och 5 män. Under verksamhetsåret har en 
kvinna och en man avsagt sig sina uppdrag. Ordföranden har varit en kvinna. Arbetsutskottet har 
bestått av två kvinnor och två män. 
 
Verksamhetsåret har i stort präglats av valrörelsen. Distriktsstyrelsen tillsatte an valledning beståendes 
av fem kvinnor och tre män. 
 
Vid DS-mötena noteras alltid könsuppdelad talarstatistik och mötesfunktioner, som ordförande och 
sekreterare, roteras inom hela styrelsen. Samtliga av distriktsstyrelsens möten har inletts och avslutats 
med könsseparata träffar. 
  
I alla interna utskott och arbetsgrupper som tillsatts av distriktsstyrelsen, utom 1 maj-festgruppen (två 
män och en kvinna) och Zetkin-gruppen (numera ett nätverk) har paragraf 21 i partiets stadgar, som 
ålägger partiets samtliga valda organ att fyllas av minst hälften kvinnor, efterlevts. 
  
Styrelsen har tillsatt ett internfeministiskt utskott. 
  

Personal 
Vid expeditionen har en kvinna och två män tillsvidareanställningar. Men på grund av tjänstledigheter 
och tillfälliga tjänster i och med valrörelsen så har personalstyrkan under större delen av året bestått 
av tre kvinnor och två män. 
 
Mötesverksamhet och studier 

Det internfeministiska utskottet har under året arrangerat separatistiska valstudier och ansvarat för att 
inleda ett Styrelseforum där könsseparata förmöten stått i fokus. Under året har även ett nytt 
separatistiskt forum lanserats (under namnet 5forum), med syfte att erbjuda kunskapshöjande och 
inspirerande föreläsningar om angelägna frågor, samt möjlighet att under trevliga former träffa andra 
kvinnor som är aktiva i Vänsterpartiet Göteborg. Könsseparata träffar har anordnats i samband med 
större distriktscentrala arrangemang, 

 
Årskonferensen 

Årskonferensen är distriktets högsta beslutande instans. Det är därför viktigt att konferensen 
är väl genomförd och att alla ges möjlighet att delta vid konferensen på lika villkor. Det gäller 
inte minst utifrån ett internfeministiskt perspektiv. Inför årskonferensen 2018 arrangerades 
en separatistisk träff för alla kvinnor som är ombud och på årskonferensen sker separata 
förträffar för kvinnor och män sedan flera år. Stor vikt läggs även vid att ha väl utvecklad 
mötesteknik för mer jämställda möten, bland annat används varvade talarlistor på 
årskonferensen. 
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Medlemstidningen Göteborgsvänstern 

 
Göteborgsvänstern nr 2-4 år 2018 samt nr 1 år 2019 

 Kvinnor Män 

Texter skrivna av 24 17 

Foton tagna av 14 32 

Intervjuobjekt 45 22 

Person på framsidan 3 3 

 
Göteborgsvänsterns redaktion behöver arbeta mer för att anlita kvinnliga fotografer. De två fotografer 
som anlitats oftast för uppdrag till tidningen är båda män. I partiets bilddatabas över nationella 
företrädare har det den gångna mandatperioden nästan enbart funnit foton tagna av män, vilket också 
påverkar könsstatistiken i tidningen negativt då de bilderna används mycket. I början av den nya 
mandatperioden har partikansliet anlitat en kvinnlig fotograf vilket gör att könsfördelningen bland 
foton från partikansliet blir jämnare vilket kommer speglas i Göteborgsvänstern det kommande 
verksamhetsåret.  

 
Medlemsstatistik 

I nuläget har distriktet 2654 medlemmar varav 601 personer angett att de är kvinnor och 599 att de är 
män. Det har tidigare inte varit möjligt att registrera kön vilket gör att en bedömning av 
könsfördelningen inte kan göras i sin helhet. 

 
Kommunalpolitiska uppdrag 
Efter valet har distriktsstyrelsen tillsatt mängder av kommunalpolitiska uppdrag i nämnder och 
styrelser. På distriktsstyrelsemötet den 9 december fattade styrelsen beslut om majoriteten av dom 
uppdrag som skulle tillsättas, då såg statistiken ut enligt nedan redovisning. Efter det mötet har dock 
en del förändringar skett på grund av avhopp samt att partiet förlorade ett par uppdrag efter 
förändringar i valtekniska samarbeten i kommunfullmäktige. 
Översikt av kommunalpolitiska uppdrag efter DS-mötet 2018-12-09 (exkl stiftelser) 
Presidie Kvinnor: 15 av 33 (45%) 
Ledamöter Kvinnor: 19 av 35 (54 %) 
Suppleanter Kvinnor: 22 av 41 (54 %) 
Totalt Kvinnor: 56 av 109 (51 %) 
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