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    Målsättningar 
 

    Kvinnliga akademiker i Helsingfors vill samla kvinnliga akademiker kring intresseväckande och 

engagerande frågor. Föreningen samarbetar med andra aktörer, när det blir aktuellt, t.ex. som 

medarrangör för föreläsningar, kurser eller seminarier. Föreningen känner ansvar och vill ta 

ställning i frågor som medlemmarna anser angelägna. 

    Föreningen och dess medlemmar kan vid behov med sitt kunnande och/eller frivilliga donationer 

från medlemmarna stödja en enskild studerande eller något projekt. Som en del av det nationella 

förbundet (FKAF) kan föreningen fungera som remissinstans för utbildnings-, familje – och 

kvinnofrågor. Föreningen stöder och/eller deltar i de projekt som förbundet initierar. 

 

Verksamhet 2021 

 

Programkvällar med föreläsare från olika ämnesområden samt diskussion och eventuell uppföljande 

verksamhet cirka en gång i månaden. 

 

Exkursioner och utfärder, åtminstone en på våren till Tammerfors, 24.5.2021 och en utfärd till 

Hertonäs gård på hösten 

 

Litteraturcirkeln, diskussion om månadens bok en gång i månaden, fem gånger under hösten och 

fem gånger under våren. 

 

Diskussionsgruppen Aspasia, två gånger per termin, diskussioner om aktuella och angelägna 

frågor, med utgångspunkt i t.ex. en pjäs, en kolumn, en ledare eller ett inledande anförande. 

 

Språkträningen fortsätter Språkkaféet i samarbete med Luckan, ledd verksamhet varje tisdag för 

personer med utländsk bakgrund som vill lära sig svenska och möta den finlandssvenska 

kulturen. ”Vi pratar svenska” (VIPS) också med gäster eller på exkursioner. Läxläsningsprojektet i 

samarbete med Arbis fortsätter. 

 

Samarbete 

Fortsatt aktivt samarbete med Luckan och Arbis, se ovan. 

Fortsatt aktivt deltagande i förbundets verksamhet, i styrelsen, i utskott och övrig verksamhet, 

ökade kontakter till systerföreningarna. 

Internationellt samarbete i den mån vi får möjligheter både som förening och för enskilda enskilda 

medlemmar, bla. inom KANN, UWE, samt Nordiskt Forum. 

Samarbete med inhemska aktörer t.ex via alumnföreningar vid universitet och högskolor. 

 

 

Samhällsengagemang 

Insändare och uppvaktning hos berörd instans, om någon viktig fråga aktualiseras, t.ex. om 

skyddshem, papperslösa barns skolgång eller könsstympning. 

Stipendium till en invandrarkvinna för uppmuntran i studierna. Medlen samlas in i form av frivilliga 

medlemsdonationer. Lämpliga mottagare söks i samarbete med olika utbildningsanstalter eller -



organisationer. 

 

Information om verksamheten ges via medlemsbrev, infobrev, i HBL:s evenemax och under 

coronatid genom Zoom-möten. 

 

Eventuella övriga initiativ    


