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1.

INLEDNING

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF Malmö, är sedan 1970 en
väletablerad ideell kvinnoförening som verkar inom sina tre värdegrunder varav
demokratiutveckling är en av dem.
Detta arbete görs genom att erbjuda fortlöpande och regelbundna
informationsinsatser om hur Sverige och den svenska demokratin är uppbyggd.
Genom att öka kunskapen om kulturella skillnader ges insikt och ökad förståelse för
gemensamt ansvar. Genom inkludering medverkar vi till samhällsbyggandet. IKF
fungerar som en demokratisk och dynamisk mötesplats för informationsspridning,
kompetenshöjande insatser samt implementering av organisationens värdegrund.
Jämställdhet – Organisationen strävar efter att bidra till att ett samhälle där det
finns föreförutsättningar för att kvinnor och män har lika rättigheter, skyldigheter
och möjligheter inom alla områden. Det innebär även att man har möjlighet att
påverka sitt liv och ska inte behandlas annorlunda på grund av sitt kön.
Kvinnors rättigheter – Organisationen bidrar till att stärka kvinnors förmåga att
utkräva sina mänskliga rättigheter och respektera sina skyldigheter. IKF främjar
kvinnors egenmakt.
Ömsesidig Integration – Organisationen skapar inkludering där alla ska ha lika
rättigheter, skyldigheter och möjligheter, som är avgörande för att möjliggöra
rättvisa och jämställdhet. IKF verkar för ömsesidig integration.
IKF:s vision – En värld där jämställdhet och kvinnors rättigheter stärks. En värld
där integration, både nationellt och globalt, bidrar till att människor tar ansvar
samt visar ömsesidig respekt och solidaritet.

1.

Medlemmar

Per den 31 december 2018 uppgick antalet betalande medlemmar till 276.

2.

Styrelse

Styrelsen har under året haft 10 styrelsemöten. I december genomfördes ett
medlemsmöte i samband med IKF:s Julfest. Under året har styrelseledamöterna
deltagit i flera viktiga möten med föreningens samarbetspartners och finansiärer.
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Styrelsen bestod av fem ledamöter och tre suppleanter:
•

Iva Parizkova Ryggeståhl - ordförande

•

Mia Swärdh – vice ordförande

•

Nasrin Madanizad - ledamot

•

Emina Jasarevic - ledamot

•

Kajsa Huss - ledamot

•

Golar Nadyatsson - suppleant

•

Nada Dukleska – suppleant

•

Asmaa Karlsson – suppleant, avsade sig uppdraget i september p.g.a.
tidsbrist

3.

Ekonomi

IKF:s ekonomi grundas på organisationsbidrag från Malmö stad, projektbidrag från
flera finansiärer och medlemsavgifter. Under 2018 hade IKF projektbidrag från
Tillväxtverket, Malmö stad, Fritidsförvaltningen, Arbetsförmedlingen och Allmänna
Arvsfonden.
Anställd personals tjänsteomfattning har varit:
•

Tatjana Ristovski, verksamhetsledare (100%)

•

Clary Zendelova, verksamhetskoordinator (75%)

•

Anjali Haryana, projektledare Carpe Sophia (50%)

•

Ann Sandström, projektledare BNS (100%)

•

Linn Cardell, kommunikationsstöd Lilith (50%)

•

Homaira Nomani, projektledare Lilith (100%)

•

Marie-Christine Persson, cirkelledare stöd (50%)

•

Zainab Al Saadi- projektledare Mammakraft /biträdande projektledare Lilith
(100%)

•

Irina Druta, projektledare SMS/biträdande projektledare (50%)

•

Kajsa Huss, projektassistent BNS (50%)

•

Selin Altindis, projektledare Tjejdriven (100%)

•

Balqis Khattab, projektledare Tjejdriven (75%)
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4.

Internationella Kvinnoföreningen – programorganisation

IKF arbetar med verksamhetsdelarna samlade under ett gemensamt program.
Arbetet med programorganisationen påbörjades under 2013. Mervärdet med att
arbeta i programform är att bidra till det gemensamma långsiktiga programmålet,
som baseras på IKF:s vision.
Information om föreningens programorganisation hittar du i Strukturplan som
finns på hemsidan www.ikf.se

2.

INTERNATIONELLA KVINNOFÖRENINGENS VERKSAMHET

På IKF möts kvinnor med utländsk bakgrund med hög utbildningsnivå från sina
hemländer liksom kvinnor med utländsk bakgrund som helt saknar skolgång.
Båda grupper har, på olika sätt, svårt för att ta sig in på den svenska
arbetsmarknaden. IKF erbjuder, via olika program som t.ex. mentorskap,
nätverksbyggande och cirkelverksamhet, kunskaper i det svenska språket och
samhället vilket bidrar till ökad integrering och ett steg närmare
arbetsmarknaden.
En stor del av föreningens verksamhet bedrivs i externt delfinansierade projekt
med vår ideella insats. Dessa projekt omfattar både vår cirkelverksamhet för våra
medlemmar liksom andra kvinnor med utländsk bakgrund som söker sig till
specifikt utlysta projekt.
IKF arrangerar och deltar i interna och externa aktiviteter, föreläsningar,
evenemang och externa möten.
De goda projektresultaten och den framgång som IKF:s verksamhet rönt under
året baseras på ett nära samarbete med många aktörer inom den offentliga
sektorn, det privata näringslivet och civilsamhället samt med direkt samarbete
med flera beslutsfattare inom de olika sektorerna.
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1.

Cirklar

IKF har genomfört totalt 57 cirklar under 2018 (31 på våren och 26 på hösten)
vilket är en markant ökning (jfr 49 cirklar 2017). Drygt 200 kvinnor i veckan har
deltagit i cirkelverksamheten.
Cirkelverksamhetens framgång är starkt kopplad till att IKF har engagerade och
kompetenta cirkelledare.
Det har genomförts cirkelledarträffar där synpunkter, idéer och visioner har tagits
upp på agendan i en anda av framåtsträvande utveckling.

2.

Interna och externa aktiviteter

IKF har under året både deltagit vid och genomfört ett stort antal aktiviteter:
•

Årsstämma

•

Firandet av Internationella Kvinnodagen den 8 mars på Rådhuset

•

Mottagande av en check till ett värde av 60 000 kr på Massive
Entertainment

•

2 Föreläsningar på Malmö Universitet för socionomstudenterna

•

Våravslutning

•

Tjejdrivens Catwalk-show på Feministisk Festival

•

Bon Voice Dialogforum på tema Jämställdhet

•

IKF-Dagen

•

Besök av Malmös kommunalråd, Frida Trollmyr

•

Jämställdhetsdagen på Djäkne Kaffebar

•

IKF:s Julfest, julmarknad, medlemsmöte och diplomutdelning

•

Tjejdrivens mässa

•

Föreläsningar på IKF, Vad är bra mat? samt MKB Fastighets AB och
Arbetsmarknads-och Socialförvaltningen informerar.

•

Temadag på IKF: Din Vardagsekonomi

•

Deltagande på mässor och seminarier hos Tillväxtverket, olika jobbmässor
m.m.

•

BNS Erfa-träff på S:t Gertrud – Erfarenhetsträff för Tillväxtverket

•

Nätverksträffar
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•

Erasmus+projektet SMS:s Partnerskapsmöte i Malmö

•

Utbildning av personal och cirkelledare

•

Fortbildningsresa till Belgrad

•

MIRC, Malmö International Rotary Club – Open Doors

•

Deltagande i KompetensCenter Idéburna Malmös utbildningar och
informationsträffar

•

Föreningsgalan

3.

Viktiga samarbetspartners

Malmö stad och Lunds universitet
Under året har IKF stärkt sin relation till både Malmö stad och Lunds Universitet.
Det kommer kontinuerligt praktikanter varje termin från dessa lärosäten. Några
har fått anställning hos oss.
JobbMalmö och AF
Vi har fortsatt samarbete med JobbMalmö och AF och har haft ett flertal
praktikanter därifrån. En av dessa har fått anställning på IKF efter att praktiktiden
avslutats.
Malmö stad
IKF har med stöd från Fritidsförvaltningen genomfört jämställdhetsprojektet Equal
för tredje året i rad. De har även stöttat oss i vårt utvecklingsarbete av ett metodoch utbildningsmaterial för cirklar och övrig verksamhet.
Metodutvecklingsmaterialet grundar sig i IKF:s värdegrunder: Jämställdhet,
Kvinnors rättigheter och Ömsesidig integration.
IKF startade kursen Mammakraft i samarbete med Plattform Malmö.
Flera ideella föreningar i Malmö
•

Vuxenskolan

•

Folkuniversitetet

•

MIP (Malmö Ideella Paraplyorganisation)

•

Möllans Basement m.fl.
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3.

OPINION OCH PÅVERKAN

IKF har spridit information, både internt och externt, genom hemsidan, Facebook,
Instagram samt Youtube.
Filmer skapade inom ramen för projekt finns att tillgå på IKF:s Youtube såsom ”Sit
With Me And Dream” från Carpe Sophia och rekryteringsfilmen för BNS m.fl.
IKF har deltagit och varit engagerade på olika seminarier och andra evenemang där
vi har informerat om vårt arbete och våra värderingar. Under året har IKF vid ett
flertal tillfällen och i olika sammanhang omnämnts i media.
IKF har representerat vid och deltagit i mer än 50 olika evenemang under året.
Nedan följer några representationstillfällen:

4.

•

Open Your Eyes to Malmö, Malmö Universität

•

Skåne Innovation Week, Integration ger Tillväxt!

•

Region Skånes arrangemang

•

Malmö-festivalen

•

Internationella kvinnoförbundets årsmöte och ordförandekonferens

•

Almedalsveckan, paneldebatt

•

Boost by FC Rosengård

IKF-DAGEN
Hösten 2018 infördes IKF-dagen som ett svar på det stora intresse som finns
för verksamheten. Under dagen erbjöds möjligheten att genom två guidade
turer (varav en med tolkning) få en inblick i verksamheten samt träffa personal
och deltagare. Sammanlagt hade vi 32 deltagare från både den offentliga och
civila sektorn som i utvärderingsenkäten bl.a. uttryckte: ”Mycket bra
presentationer, väldigt informativt. Fler människor borde ta del av denna dag
hos allmänheten”. ”Fantastiskt trevligt upplagt, nyttig information om de olika
verksamheterna och vad ni gör. Väldigt givande”. Till följd av den goda
responsen så har vi implementerat IKF-dagen som ett återkommande
evenemang i verksamheten.
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5.

PROJEKT

1.

Business Navigation in Sweden, BNS – finansierat av
Tillväxtverket

Projektperiod: 2016-09-23 – 2019-12-16.
Projektet för kvinnor som är nyanlända, utrikesfödda och som vill starta företag i
Sverige men inte vet hur. Projektet (inkl. piloten) startade september 2016 och
löper t.o.m. december 2019. Under denna period ska 75 kvinnor genomgått BNSprogrammet.

2.

Träffpunkt Lilith – finansierat av Arbetsförmedlingen

Projektperiod: 2016-09-01 – 2019-03-31
Projekt i samarbete med Arbetsförmedlingen för utlandsfödda kvinnor som står
långt från arbetsmarknaden. De får både individuellt stöd samt stöd i grupp med
att förstå det svenska samhället och den svenska arbetsmarknadens krav. Genom
att dela erfarenheter och kunskap med varandra så bidrar de till ett gemensamt
lärande och stärker varandra samtidigt som de vidgar sina nätverk.

3.

Carpe Sophia – IOP med Malmö stad

Projekttid: 2015-09-01 – 2018-08-31
Malmö Stad och IKF har ingått en IOP, Idéburet Offentligt Partnerskap. Projektet
syftade till att motverka utanförskap för arbetslösa kvinnor med utländsk
bakgrund bosatta i Malmö. Målet med Carpe Sophia var att minska arbetslösheten
genom att erbjuda arbetsmarknadsinsatser i form av bl.a. praktik,
utbildningsinsatser och individuellt stöd för att stärka kvinnorna i strävan att få en
anställning och bli självförsörjande. I varje programomgång jobbade Carpe Sophia
aktivt med 20 kvinnor. Under projektets tre år deltog 63 kvinnor varav 62% fick
anställning.
Projektet har producerat filmerna ”Meadow of Dreams” och ”Sit With Me and
Dream” samt en skrift om projektet.
Projektets hemsida: http://carpesophia.se/
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4.

Social Media Sisterhood, SMS (Erasmus+) – finansierat av
Europeiska Kommissionen

Projektperiod: 2017-09-01 – 2020-08-31
Ett projekt som syftar till att främja social sammanhållning och integration för
kvinnliga migranter / flyktingar i sina värdländer genom utbildning om sociala
medier. IKF är huvudman för projektet och samarbetar med Inova i England,
Steps i Italien, Aidlearn i Portugal och Witec i Sverige inom ramen för projektet.
The project’s website: http://www.smswomen.eu/

5.

Tjejdriven – finansierat av Allmänna Arvsfonden

Projektperiod: 2018-01-01-2020-12-31
Ett projekt i samarbete med Svensk-Somaliska Ungdomsförbundet i Norden
(SSUN). Projektets syfte är att öka tjejers och unga kvinnors delaktighet i
civilsamhället. Projektet är ett led i visionen att främja unga tjejers
fritidssysselsättning och inspirera ledare för en bättre framtid. I processen lär de sig
även att driva och genomföra projekt.

6.

Mammakraft – initiativ av Malmö Stad

En kurs som handlar om att stärka mammor och ge dem redskap i sitt
föräldraskap genom kunskap, information och nätverk. Syftet är att stärka det
skyddsnät som ”mammaskap” kan vara när barnen är på glid eller på väg mot
radikalisering och kriminalitet. Mammakraft har utvecklats i samarbete med
Malmö Stad, Fryshuset, NBV, Vänskapsföreningen i Skåne och Flamman. Kursen
som IKF var värd för startade den 26 februari 2018.

6.

STYRELSENS SLUTORD

IKF har under året 2018 bedrivit en omfattande verksamhet. Styrelsen har
vidtagit de åtgärder som krävs för att stärka ekonomin och verkat för att uppnå
målen i verksamhetsplanen.

Föreningens ekonomi är stabil och vi hänvisar till förvaltarberättelsen samt balansoch resultaträkningen.
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Tillsammans har vi hittat nya möjligheter för att vidareutveckla vår verksamhet
vars primära mål är att stötta kvinnor som vill göra sin röst hörd och som själva
vill kunna påverka sina liv.
Vi är stolta över IKF:s insats för kvinnor med utländsk bakgrund som är den mest
diskriminerade gruppen på arbetsmarknaden.

IKF kommer att fortsätta med sitt engagemang och sina aktiviteter som har stor
betydelse för våra medlemmar och för de kvinnor som deltar i våra projekt.

Styrelsen vill tacka medlemmar, personal, samarbetspartners, finansiärer och alla
ideella krafter som aktivt har medverkat eller på annat sätt stöttat vår
verksamhet. Utan våra finansiärers tilltro till vår verksamhet hade inte vår
framgång varit möjlig.

Malmö 2019-03-04

Iva Parizkova Ryggeståhl
Ordförande

Mia Swärdh

Nasrin Madanizad

Emina Jasarevic

Kajsa Huss
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