Års- och verksamhetsberättelse för Sisters
International för år 2009
Den verksamhet som bedrivits
Vi har under året kunnat genomföra en omfattande verksamhet bestående av olika
samlingar, utskick, tryck och hjälpverksamhet i riktning mot hemlösa kvinnor. Det har
även varit ledarsamlingar av olika slag där information getts om Sisters målsättningar och
arbete samt inspiration och utmaningar till att starta lokala arbeten runt om i Sverige.
Under året har flera av lokalgrupperna gjort aktiva insatser i sitt geografiska område. Det
har även startats en syster organisation i Finland. En beskrivning nedan i punktform:
 Ett nära samarbete har skett med tidningen Junia och kyrkor runt om i hela Sverige.
Det har resulterat i kvinnokonferenser i Skellefteå 14 mars 2009, Grängesberg 28-29
mars 2009, Kungsbacka 18 april 2009, Örkelljunga 12 september 2009 och Göteborg
19 september 2009.
 Under 2009 hade Sisters International två uppskattade ledardagar som förlades i
Centrumkyrkan i Sundbyberg 23-24 mars 2009. Ledardagarna vände sig till aktiva
inom företag, förening och kyrka. Ämnen som togs upp var Kommunikation och
retorik, Konflikthantering, Att leda medarbetarsamtal, Att leda ett team, Att vila i
ledarrollen och Mot nya mål. Ett 30-tal ledare från hela Sverige deltog i utbildningen.
Marie Arnfjell från Sisters International deltog som kursledare tillsammans med
Christina Hellström som driver ett utbildningsföretag inom coaching och
ledarutveckling.
 I oktober hade Sisters en ledarkonferens i Orsa 6-8 oktober 2009. Omkring 80 kvinnor
deltog, vilket var vad gården maximalt kunde ta i form av boende. Det gav mersmak
och det kommer eventuellt en uppföljning under 2010.
 Under 2009 skickades det ut informationsbrev vid fyra tillfällen till alla i Sisters
International som anmält att de ville ha information. Det var 1 700 personer vid årets
slut. Vid ett tillfälle skedde ett speciellt tryck på Skilltryck av infoblad som också
användes vid marknadsföring under sommaren 2009 på olika konferenser.
 Ledartidningen Ester trycktes upp vid två tillfällen under 2009 och skickades ut till
500 kvinnliga ledare inom företag, samfund och kyrka i Sverige.
 En specialgjord tidning med namnet Sisters gjordes under slutet av 2009. Den
tidningen delades ut tillsammans med Sisters Julpåse till 1000 hemlösa, prostituerade
och drogmissbrukande kvinnor över hela Sverige.
 Genom sponsring blev innehållet i varje julpåse värt mellan 600-1200 kr. Det delades
ut sammanlagt ut 1000 påsar i Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingborg, Örebro,
Umeå, Skellefteå och Köpenhamn.
 Medlemsvärvning har skett kontinuerligt under året genom kvinnokonferenserna,
utskick, brevutskick, infobrev till alla som velat ha infobrev, vid utställningar, med
mera. Marie Arnfjell har jobbat aktivt med olika samlingar runt om i Sverige.
 Det har skett lokala samlingar där Marie Arnfjell som styrelseordförande besökt
lokalgruppen i Malmöhus län, Västerbottens län, Kalmar län och Jönköpings län.
 En webbshop har under året startats på Internet för att stödja arbetet med Sisters
International och då speciellt arbetet i rikting mot hemlösa kvinnor.
 Utskick har skett genom e-post till alla som angivit att de vill ha information. Det har
även skett en uppdatering av webbsidan för Sisters International. Där har också försök
gjorts att starta en community internt på hemsidan.
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Under slutet på året har Sisters International arbetat med Facebook som verktyg för
att skapa en bredare community där ett större antal kan nås. Det som visade sig
ganska snabbt var att det var vissa svårigheter att samla en community internt på
webbsidan. Efter flera månader var medlemsantalet i community bara strax under 40
personer. Bara efter en kort tid var Facebook-gruppen uppe i över 200 medlemmar.
Under slutet på året gjordes radioreklam och intervjuer i samband med att Sisters
julpåsar delades ut. Det kom direkt sponsringsintäkter genom hemsidan där man kan
sponsra genom koppling till internetbank. Intervjuerna ligger tillgängliga på
www.sisters.nu.
I oktober bildades en systerorrganisation av Sisters International i Finland.
Det har även skett annonsering i tidskriften Junia om föreningen och om konferenser
och samlingar. Dessa har visat sig vara effektiva.

Statsbidragets användande i relation till andra intäkter för Sisters
International (Statsbidragets storlek för år 2009 var 180 000 kr.)
Bidraget har i bokföringen lagts på ett separat kostnadsställe där åtgärder och insatser och
deras kostnader enligt ansökan placerats. Genom att det är det första hela verksamhetsåret
har styrelsen haft en löpande budget där man sett till att utgifter legat lågt men där man
samtidigt sett till att ta tillvara utvecklingspotential för att bredda och bygga
organisationen. I ett uppbyggnadsskede är ju största delen av alla åtgärder skeenden som
avser att öka medlemsantal och etablera en synlig närvaro för organisationens del. Det
innebär att större del än de specifikt redovisade mot statsbidraget använts för att etablera
organisationen. Uppskattningsvis har ytterligare 100 000 kr använts för etablering av
Sisters International men där ligger utgifterna i varandra och är lite svårare att urskilja.

I rapporteringen till Ungdomstyrelsen har följande frågor besvarats:
Bidragets medverkan till att stärka kvinnors ställning i samhället?
Bidraget har bidragit till avgörande påverkan inom följande områden:
 Utbildning och utveckling av ledarskap inom företag, kyrka och samfund. De olika
kurser och seminarier som hafts för ledarskap har haft direkt inverkan på initiativ som
tagits. Ett exempel är ledardagarna i Orsa som direkt resulterade i att en
systerorganisation i Finland skapades.
 Satsningen på Sisters Julpåsar fick vara en katalysator för aktiviteter i hela landet. Det
bidrog till att en mängd olika typer av organisationer samarbetade för att ge ”påsarna”
vidare till kvinnor som for illa. Det blev också uppmärksammat i kristen press och
Sisters International gjorde också en egen profilering kring problematiken i tidskriften
Junia (Se nr 5-2009, sid 52-55).
Organisationens verksamhet under det gångna bidragsåret 2009 har på följande sätt
bidragit till att uppnå statsbidragets syfte?
 att stödja kvinnors organisering i egna sammanslutningar,
 att främja kvinnors deltagande i den demokratiska processen och i
samhällslivet, och
 att möjliggöra för kvinnor att bevaka sina rättigheter och driva sina krav.
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Sisters International har genom sitt arbete under året arbetat för att stötta
lokalgruppernas engagemang.
o I Skåne har det resulterat i en aktiv grupp där medlemmar bland annat
fungerat vid hjälp av uppsökning av sponsorer för julpåsarna.
o I Skellefteå har Sisters lokalgrupp redan under 2009 fått fungera som
en katalysator och en hjälp i kommunens sociala verksamhet på flera
områden. Det finns en kontakt med Kvinnojouren i Skellefteå och det
sker samarbete där socialt utsatta kvinnor ska slussas ut i samhället. Se
även Junia nr 1-2010 sid 66-67 där information finns om utdelningen
av ”Sisters Julpåsar”.
o Genom julpåsarna var det en mängd kvinnor som kom igång med att ta
initiativ för att stötta och lyfta andra kvinnor som befinner sig i utsatta
situationer.
Genom de olika kvinnokonferenser som hållits under året har det skett en samverkan
där kvinnogrupper i de olika städer där konferenserna hållits fungerar som lokala
projektorganisationer. En konferens kräver ungefär 6-8 månaders framförhållning och
det sker under tiden ett pågående lobbyarbete och utvecklingsarbete på den lokala
orten. Detta sätter igång en process där resultatet blir större än vad man planerat och
direkt ser. Många initiativ tas och vilket i sin tur påverkar kvinnors deltagande i de
egna lokala grupperna. Vi vet från respons från bland annat Örkelljunga och
Skellefteå att det på kort tid blir ringar på vattnet som kan påverka. Genom Sisters
International finns redan ett kontaktnät där kvinnliga företagare, diakoner,
församlingsarbetare har kontaktat för frågor omkring nätverksbyggande och råd vid
uppstart av olika saker.
Genom Sisters International blir också kvinnligt ledarskap tydligt på olika sätt inom
företag, samfund och kyrka. De kyrkor som varit samarrangörer under 2009 kommer
från flera olika samfund och konferenserna har också fått fungera som ett
synliggörande av kvinnligt ledarskap där det i viss betydelse har låg prioritet. Precis
som i samhället i övrigt behöver det ske en utveckling av positiva alternativ och där
har Sisters International fått vara ett föredöme.

Nätverksarbetet för ”kvinnor som far illa” har gått över förväntan bra och har blivit en
mycket större del än vad som var beskrivet i ansökan. En tidning gjordes som delades ut
till 1000 kvinnor. Ett omfattande samarbete inleddes med en stor mängd organisationer och
1000 julpåsar delades ut i stora delar av Sverige. Resultatet har blivit respons från
fängelser, kvinnoboenden, socialtjänster och organisationer runt hela Sverige. En liten
bihändelse är när Cederroths beslöt att sponsra ”resekitt” även till män och skickade
ytterligare sju Europallar med resekitt (3500 st). Dessa har fördelats till Malmö,
Stadsmissionen i Stockholm, S:ta Clara kyrka och Ny Gemenskap i Stockholm.
Kontroll att verksamheten som bedrivits med stöd av etableringsbidraget har
medfört att de mål ni hade med bidraget har uppnåtts:
Vi har checkat av mot Budget för bidragsansökan. Vissa justeringar har gjorts.
 En sådan är upptäckten av att kontakt via e-post och community inte fungerade som
önskat. Det innebar att Sisters under året startade en grupp via Facebook som snabbt
fylldes med fyrdubbelt så många deltagare som det fanns i communitygruppen på
hemsidan.
 En annan justering som håller på att göras är i riktning mot befintliga medlemmar. I
slutet av 2009 gjordes upptäckten att antalet inbetalningar av årsavgifter understeg
antalet anmält medlemskap med flera hundra personer. Detta håller nu på att bearbetas
och vi inför rutiner för inbetalningar av årsavgifter till föreningen.
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Genom att Sisters har löpande bokföring med bokföringsbyrå samt kontakt med
auktoriserad revisor har det varit nödvändigt att ha en ständig kontroll av siffror och
arbetsinsatser mot befintliga intäkter. Styrelsen har dessutom regelbundet kontrollerat
den ekonomiska situationen samt följt arbetet väldigt nära i och med att alla i styrelsen
på något sätt engagerat sig i verksamheten.
En del av verksamheten som blev något av ett ”miljonprojekt” är ”Sisters Julpåsar”
där dessa delades ut till hemlösa kvinnor i Sverige och även i Danmark och där
liknande verksamhet började i Finland. Innehållet motsvarade mellan 600-1 200 SEK i
varje påse och detta fanns då i 1000 påsar som delades ut av samarbetande
organisationer. Till påsarnas innehåll kom det in personliga gåvor från Sisters
medlemmar på 139 835 SEK.
Resultatet av detta har snabbt kunnat säkerställas av en mängd olika typer av respons
från både organisationer och kvinnor som hört av sig på olika sätt till Sisters
International för att ge positiva kommentarer omkring utdelningen.

Hinder som kunnat ses vid etableringen av Sisters International:
 Takten för att få nya medlemmar har inte varit som den kalkylerade. Vid årets slut
hade cirka 900 personer tecknat sig för medlemskap. Det var under det beräknade
resultatet på 2000 personer. Ett annat hinder har varit att de som anmält sig som
medlemmar inte alltid betalat sin medlemsavgift. Detta har medfört ett glapp mellan
antal anmälda medlemmar och faktiskt betalande medlemmar. Faktiskt betalande
enligt bifogat intyg var 658 kvinnor.
 Ett annat hinder har varit att det ekonomiskt inte funnits utrymme att utvidga med
anställningar. Eftersom Sisters International är i ett uppbyggnadsskede har det varit
nödvändigt att hitta kostnadseffektiva åtgärder som snabbt kan utvärderas och i vissa
situationer göras om och göras annorlunda. I relation till det har det skett en mycket
intressant utveckling som är kopplad till projekt som till en del funnits med i ansökan.
Gåvor från privatpersoner till Sisters Julpåsar uppgick till över 139 835 kronor. Se
vidare under ekonomisk redovisning.

Marie Arnfjell
7 Juni 2010
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