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Verksamhetsberättelse 2015/2016
Föreningen GEN!US
Verksamhetsåret 2015-07-01 - 2016-06-30

Styrelsen
Styrelsen har bestått av
● Ordförande Linnea Björk
● Vice ordförande Karolin Stork
● Kassör Sara Solfeldt
● Sekreterare Tove Bollman
● Kommunikationsansvarig Oscar Manfred
● Ledamot Amanda Lindblad
● Ledamot Karolina Nilsson
● Ledamot David Stolt
● Ledamot Assaad Daoudi
● Ledamot Kajsa-Stina Söderström
● Ledamot Sara Gyllander
● Ledamot Ellen Hagström
Styrelsen hade sammanträden en gång i veckan under året

Övriga förtroendeposter
Revisor
● Victoria Boman

Viktiga händelser under året
2015 var året då föreningen drog igång sin verksamhet, vilket självklart har lett till att
mycket tid och energi har lagts på att organisera och strukturera föreningen. Detta arbete
flöt dock på väldigt bra och vi blev snabbt en förening som många kände till. Det första
som hände på hösten var att vi deltog i Kalasmottagnigen där vi fick ca 200 medlemmar.
Under hösten genomfördes en del genusfikor som fungerade som en mötesplats och ett
diskussionstillfälle. Vi anordnade också filmvisningar varannan onsdag kväll under
hösten. Dessa filmvisningar visade sig inte locka så mycket publik och vi valde därför att
inte genomföra alla planerade tillfällen. Filmvisningarna arrangerades som
kulturarrangemang via Folkuniversitetet. Under hösten hölls även vår första sittning på
Kårhuset Kollektivet med tema glitter. Sittningen var mycket populär bland
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medlemmarna. Till sittningen fick vi ett uppstartsbidrag från Lika Villkor för att
möjliggöra ett lägre sittningspris så att alla kunde delta. I och med Musikhjälpen 2015
hölls ett feministiskt quiz på Elsas hus, där deltagarna fick skänka valfri summa till vår
musikhjälpenbössa.
Under verksamhetsåret anordnades en del föreläsningar tillsammans med olika
föreningar på universitetet. En föreläsning om diskriminering hölls tillsammans med
FLiNS och Byrån mot Diskriminering i Östergötland. Lärarsektionen och UU anordnade
en föreläsning i Normkritisk pedagogik där vi höll en efterföljande workshop. Vårt
internationella utskott höll en workshopserie på vårterminen. Under året hade vi även en
del mindre samarbeten med olika föreningar och instanser, främst rörande
marknadsföring.
På vårterminen, i mars, hade vi en pub på [hg]. Den lockade inte jättemycket folk
men det var en väldigt trevlig och avslappnad kväll. På vårterminen anordnades även vår
andra sittning med tema magi, FörtrollningHen, i gasquen. Även denna sittning var
populär och lockade mycket folk. Vi deltog även i Girl Power-mässan i april på Elsas
hus. Norrköpingsutskottet anordnade en picknick i Norrköping.
Vårt stora fokus på vårterminen låg på att arbeta fram ett workshopmaterial för
fadderier på universitetet. Workshops hölls sedan för LinTeks och StuFFs fadderier i
Linköping och Norrköping. Dessa workshops var väldigt uppskattade av fadderierna,
men även från vår sida. Denna typen av arbete visade sig vara väldigt roligt att
genomföra och bidrar samtidigt till en ökad medvetenhet hos centrala grupper på
universitetet. En föreläsning, liknande workshopen, hölls även för LinTeks nya
sektionsstyrelser som en del i deras utbildningsdag. Även denna var väldigt lyckad. Vi
fick flera förfrågningar om att hålla kortare presentationer på fadderutbildningar och
liknande, men deltog endast i maskinteknologsektionens då vi inte hade tid för fler.
På våren ansökte vi om LinTek och Unionens engagemangsstipendium vilket vi
vann. Vi fick även ett kulturbidrag efter ansökan om detta. Innan sommarlovet valdes den
nya styrelsen in med två vakantsatta ledamotplatser. Den nya styrelsen bestod då av 10
medlemmar, samt en revisor. Innan sommarlovet beslutades även att en medlemsavgift
på 50 kr skulle tas för kommande verksamhetsår.

Verksamheten i siffror
Under året
● hade föreningen 296 medlemmar
● omsatte föreningen 54 370 kr

........................
Ordförande

.......................
Kassör

