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Jämställdhetsgrupp
Ingen jämställdhetsgrupp har funnits under det gångna verksamhetsåret.
Val och nomineringar
Klubbens första styrelse bestod av fem icke-män och två män. Den styrelse som valdes på
det extrainsatta årsmötet har bestått av fyra icke-män och två män.
När det kommer till representation och nomineringar har GSHF eftersträvat och uppnått en
så jämn könsfördelning som möjligt. Detta har varit extra viktigt eftersom det under det
gångna verksamhetsåret har varit fyra större kongresser, konferenser och möten.
●

Till SSU Göteborgs distriktsårskonferens skickades två icke-män som ombud och två
icke-män som ersättare..

●

Till Göteborgs Socialdemokraters vårkongress skickades sex icke-män, varav fem
som ombud, och nio män, varav sju som ombud. Samma personer fick även åka på
Göteborgs Socialdemokraters Höstkongress.

●

Till S-Studenters nationella kongress skickades fyra icke-män,och fyra män, varav tre
som ombud.

Föreläsningar
Carina Ohlsson var inbjuden och pratade om feministisk migrationspolitik.
Av de föreläsningar GSHF varit med och ordnat har föreläsarna av sammanlagt fem
icke-män och fyra män.
Politik
Under verksamhetsåret har aktivt GSHF drivit jämställdhetsfrågor på alla de kongresser vi
har deltagit vid. Till varje kongress har minst en av de inskickade motionerna behandlat
explicit behandlat jämställdhet och vi är stolta över att många av dem sedan även antagits.
På detta sätt har vi drivit på för att SSU, Socialdemokraterna och S-studenter ska fortsätta
den feministiska kampen.
Utåtriktat arbete
En artikel om feminism och äktenskap har skrivits och skickats för publicering till olika
tidningar. På internationella kvinnodagen medverkade GSHF i demonstrationståget som gick
i Göteborg.
Möten och jämställdhet
Under året har icke-män varit klart underrepresenterade på många av möten som är
beslutande samt de som diskuterar motioner inför kongresser, endast på ett av denna typ av

möten har det varit majoritet icke-män eller lika könsfördelning. Denna snedfördelning var
som störst under våren, men blev bättre till hösten. Under vissa av dessa möten har talartid
mätts. Denna statistik visar på en jämställd talartid.

