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1. Verksamhetsåret
Verksamhetsberättelsen omfattar kalenderåret 2020.

2. Medlemmar
2.1

Antal medlemmar vid verksamhetsårets slut

Totalt antal medlemmar var vid årets slut var 138. Av dessa är 112 medlemmar
normalbetalande. Resten är pensionärer och studenter.

2.2

Styrelsens sammansättning

Roll

Namn

Ordförande

Åsa Wikenståhl

Vice ordförande

Lennart Gidlöf

Kassör

Mats Wikman

Ekonomifunktionen
outsourcad till Aerarius
AB

Övriga ledamöter

Karina Skalmstad

Michael Altsjö har ej
deltagit under året

Åsa Eklund Falconer

Kommentar

Michael Altsjö
Suppleanter

-

Adjungerade

-
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Styrelsemöten

Typ av möte

Datum

Styrelsemöte/planeringsmöte

2020-01-28

Styrelsemöte

2020-03-30

Styrelsemöte

2020-04-14

Styrelsemöte

2020-05-12

Styrelsemöte

2020-06-15

Styrelsemöte

2020-08-18

Styrelsemöte

2020-09-15

Styrelsemöte

2020-10-13

Styrelsemöte

2020-11-09

Styrelsemöte

2020-12-08
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Övriga möten

Typ av möte

Datum

Samråd inför fullmäktigemöten (Styrelsen & fullmäktigekandidater)

Två gånger

Möten med förbundsstyrelsen (Ordförande)

Flertal

Möten med förbundets programråd (Ordförande)

Flertal

3. Styrelsens berättelse
3.1

Beskrivning av genomförd verksamhet

Årsmötet gav en bra input från deltagarna med många idéer kring årets aktiviteter.
Vid planeringen för årets aktiviteter fastslog årsmötet att temat för året skulle vara ”Kvalitet och
ledarskap” och att detta skulle gå som en röd tråd genom årets aktiviteter.
Styrelsen har under året, på grund av samhällsläget med Corona, haft alla sina möten på distans.
Även aktiviteterna har bedrivits på distans.
All förberedelse, genomförande och uppföljning har genomförts ideellt.
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Medlemsaktiviteter

Aktivitet

Aktivitets
ägare

Typ

Kommentar

Årsmöte med
workshop

Åsa W &
Lennart

Årsmöte

Workshop med deltagare för att fånga intresse och idéer
inför årets aktiviteter

En
strukturfascists
bekännelse

Åsa E &
Lennart

POD

Två glada SFK-medlemmar i Stockholm samtalar och en
kommer ut som strukturfascist. Åsa Eklund Falconer och
Lennart Gidlöf i samtal.
Åsa delar med sig av tankar och erfarenheter från att vara
en ” strukturfascist ”.

En metodfascists
bekännelse

Åsa W &
Lennart

POD

Den här gången en intervju med vår metodfascist Åsa
Maria Viola Wikenståhl.
Åsa arbetar som konsult inom kvalitet mm. Hon är även
revisor. Dessutom är hon ordförande för SFK Stockholm.
Den som ställer frågorna är Lennart Gidlöf, vice ordförande
i SFK Stockholm

Ledarskap på
distans

Åsa W &
Karina S

Café
Kvalité via
Teams

Workshop med breakout rooms.
Vi tar upp frågan om vilka fördelar och utmaningar som
följer av ett ledarskap på distans. Under våren har många
av oss fått erfara vad det innebär att inte kunna träffas
fysiskt i arbetet. Chefen har behövt leda sina medarbetare
på distans, revisorn har genomfört sina revisioner på
distans och verksamhets-utvecklaren har genomfört
workshops på distans.
På Café Kvalité denna kväll ställer vi oss frågor som: ”Vad
har distansledarskapet inneburit för oss och dom vi leder?”.
”Vad har varit dom stora utmaningarna och vilka fördelar
har distansledarskapet haft?” Och kanske viktigast av allt:
”Vad ska vi ta med oss in i framtiden från det vi lärt oss av
att leda på distans?”

En kväll om makt

En förmiddag om
värderingar

Åsa W

Åsa W

Café
Kvalité via
Teams

Gäst: Liselott Vahermägi.

Café
Kvalité via
Teams

Gäst: Sandra Zätterström.

Liselott är ledarskapskonsult med särskild inriktning på
jämställdhet, icke-diskriminering och inkludering. Liselott är
utbildad JGL-handledare. Hon arbetar i eget företag med
ledarutveckling, styrelse- och ordförandeutbildning,
processledning samt jämställdhetsfrågor.

Sandra arbetar som managementkonsult med inriktning
mot organisationsutveckling och processledning. Hon har
stöttat kunder i bland annat visions- och
värdegrundsarbeten, dialogprocesser samt
genomlysningsuppdrag. Utöver sina kunduppdrag har
Sandra ansvaret som projektledare för Sverigestudien, en
återkommande kartläggning av svenskarnas värderingar.
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Åsa Wikenståhl

Senast ändrad
2021-01-27

Kommentar
Sverigestudien har genomförts i mer än 10 års tid och kan
därmed visa på en unik trendserie. Kunskap och insikter om
värderingar hjälper oss att fatta mer medvetna och därmed
klokare beslut – som individ, organisation och samhälle.

Ledningsgruppen

Åsa W &
Lennart

Café
Kvalité via
Teams

Gäst: Ulric Rudebeck.
Ulric har mer än 30 års erfarenhet av ledningsarbete i privat
och offentlig sektor, nationellt och internationellt. Just nu är
han en av de drivande krafterna i utvecklingen av en ny
svenska SIS standard som handlar just om hur
ledningsgrupper kan bli mer effektiva.

Åsa Wikenståhl
Ordförande SFK Stockholm
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