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Inledning
Interfems nya styrelsen för 2020–2021 kommer att förvalta vidare det arbete som tidigare
styrelser har gjort. Förra årets styrelse påbörjade en del arbete som rör Interfems hemsida,
medlemskap samt skapa relationer till andra organisationer som arbetar med samma
frågor som Interfem. Ett arbete som kommer drivas av den nya styrelsen.
Ett behov som har funnit ett tag i Interfem, är att ge sittande styrelse en
kompetenshöjande styrelseutbildning, därför kommer den nya styrelsen arbeta för att
planera in en sådan utbildning. Interfem har en gång i tiden haft aktiva lokalgrupper med
aktiva och engagerade medlemmar. Interfems styrelse ska därför tillsammans med
medlemmarna arbeta aktivt med att aktivera dessa lokalgrupper igen.
Under 2020 och 2021 ska styrelsen verka för att möjliggöra för både medlemmar och
styrelseledamöterna att kunna driva 2 online utbildningar/workshops via digitala verktyg
som (zoom/teams/Google Meets) och minst en studiecirkel. Dessutom ska styrelsen
under 2020 och 2021 anordna 2 medlemsmöten med tema som berör Interfems
medlemmar. Interfem kommer även att hålla föreläsningar och workshops externt när det
efterfrågas med en ambition på att hålla mellan 2–4 under 2020–2021.

Styrelsens arbete
Under 2021 kommer Interfems styrelse att fortsätta arbeta med delarna av styrelsearbetet
som inte blev klara under 2020.
Pågående arbete som ska slutföras under 2021:
1.
2.
3.
4.

Slutföra att mailsystemet byts till Good.
Systematisera klart föreningens dokument till Google Drive.
Slutföra arbetet med Interfems hemsida.
Se över Interfems Facebookgrupp så att endast medlemmar har tillgång till
gruppen.
5. Fortsätta dialogen med Amphi om projektet Mikroaggressioner
Under 2021 har Interfems styrelse utrymme att själva genomföra andra aktiviteter som
inte är formulerade i denna verksamhetsplan om tid och möjlighet finns.

Styrelseutbildning
Under 2021 ska Interfems styrelsen arbeta för att genomföra en utbildning för styrelsen
för att öka styrelsens kompetens och för att möjliggöra att alla i styrelsen har en grund bas
att stå på när det kommer till styrelsearbete.
Styrelsen ska också under 2021 undersöka möjligheten att inrätta ett mentorskapsprogram
för kommande styrelse. Utifrån att Interfem har funnit i 13 år och många av tidigare
styrelsemedlemmar och anställda som bär på Interfems historia, som brinner för
Interfems hjärtfrågor bör Interfem härbärgera den kompetensen och kunskapen på ett
strukturerat sätt.

Lokalgrupper
Interfems styrelsen 2021 ska tillsammans med Interfems medlemmar arbeta aktivt med att
aktivera Interfems lokalgrupper i Göteborg och Malmö samt undersöka möjligheterna att
etablera en ny lokalgrupp i Uppsala. För att ge medlemmarna möjlighet att arbeta med
frågor om strukturell rasism och sexism i lokalgrupper runt om i våra största städer.

Online utbildningar och studiecirklar
Interfem har en hel del material som har tagits fram för att Interfems medlemmar ska
kunna öka sin kunskap och medvetenhet om strukturell rasism och sexism i ett samhälle
präglat av ojämn resursfördelning, förtryck och maktrelationer i samhället. Därför ska
styrelsen verka för att möjliggöra att medlemmar och styrelseledamöterna kan driva 2 st.
online utbildningar/workshops via digitala verktyg som (zoom/teams/Google Meets) för
medlemmar och icke medlemmar samt minst en studiecirkel under 2021 för medlemmar.
Det finns ett intresse att Interfem ska hålla en studiecirkel med Interfems eget material
om Minoritetstress för medlemmar.
Online utbildningarna eller Workshopen bör ha som utgångspunkt från Interfems
material;
•
•
•
•

Min Hälsa, Mina rättigheter
Rekrytera rätt
Se och agera
En guide till hälsa- och sjukvård

Events
Under 2021 kommer Interfem anordna 2 medlemsevent genom att hosta Online Café
med teman som berör medlemmarna. Om pandemin går över eller situationen tillåter, har
Interfem för avsikt att en av dessa träffar ska ske fysiskt för att medlemmarna och
styrelsen ska kunna träffas.

Utbildningar Externt 2021
Styrelsen har för ambition att möjliggöra för att Interfem ska kunna hålla 2–4
föreläsningar och workshop externt.

Interfems projekt 2021
Under 2020 fattade styrelsen om att 4 projektansökningar skulle skrivas och finansiering
skulle ansökas. Interfems styrelse under 2021 kommer att driva detta arbete vidare.
Interfem har många projekt som skulle kunna utvecklas och som är redan ganska klara
som Interfem skulle kunna söka bidrag för under 2021 och framåt. Interfems styrelse ska
under 2021 titta över dem tidigare projekten och upprätta en lista över vilka projekt som
kan utvecklas vidare.

