VERKSAMHETSPLAN
2021
BESLUTAD VID ÅRSMÖTE 2021

SIDA 1

INLEDNING
Winnet Sverige ska vara pådrivande för en jämställd
tillväxt där kvinnor ges möjlighet att delta i
samhällsutvecklingen - på lika villkor och samma
förutsättningar som män. Denna uppgift formuleras i
Winnet Sveriges ändamålsparagraf.
Winnet Sverige ska fortsatt sträva efter att bredda och
fördjupa verksamheten med strategiska nationella
projekt tillsammans med medlemmarna för att
tydliggöra och uppfylla föreningens ändamål.
Winnet Sverige arbetar för förändring genom
samarbeten. Vår långsiktiga strategi är att skapa starka
nätverk och partnerskap inom alla nivåer av samhället
inom tematiskt viktiga områden för regional utveckling. Det civila samhället, som vi själva är
en del av, behöver gå hand i hand med offentliga sektorer, näringsliv och akademi; Quadruple
Helix partnerskap har utvecklats inom ramen för Winnet modellen. Om Sverige ska utvecklas
och växa behöver kvinnors kompetenser och rättigheter vara i fokus för regional hållbar
jämställd tillväxt och utveckling på alla nivåer. Kvinnors ekonomiska egenmakt för en
jämställd ekonomisk utveckling är prioriterad i jämställdhetslagstiftningen. Winnet modellen
är ett av verktygen att använda tillsammans med jämställdhetsintegrering. Vi arbetar för att
synliggöra kvinnokonventionen i Sverige och utifrån de nationella jämställdhetsmålen lyfta
kvinnors situation inom samtliga områden som diskriminerar kvinnors livsvillkor.
Under 2021 kommer det att krävas intensifierade och täta uppföljande dialoger med såväl
politiker som beslutsfattare på Regeringskansliet och olika myndigheter. Vi behöver
opinionsbilda, synliggöra och sprida kunskap om kvinnors livsvillkor för att säkerställa en
långsiktig och stabil finansiering att återställa uppdrag och därmed verksamhetsbidrag till
Winnet organisationen på alla nivåer i samhället utifrån ett systemperspektiv.
Under 2021 planerar vi för att genomföra en kvinnoriksdag 2022 inför valet för att lyfta och
diskutera kvinnors roll för en jämställd ekonomisk demokratisk utveckling med koppling till
jämställda samhällsreformer. En ”Task Force” för att säkerställa kvinnors ekonomiska
egenmakt att självständigt forma sitt liv och arbetsliv och därmed sin egen försörjning, att
synliggöra diskriminering och o-jämställda främjandesystem inom områden som:
entreprenörskap och innovation, arbetskraftsförsörjning och utbud, tillgänglighet, strategiskt
gränsöverskridande samarbete och landsbygdsutveckling.

Winnet Sveriges ändamål
Föreningen skall genom att stödja kvinnors regionala och lokala resurscentras/nätverksverksamhet verka för:
att kvinnor tar sin del av samhällets resurser i anspråk
att kvinnors kompetens tas tillvara i samhället
att kvinnors och mäns insatser värderas lika
Föreningen ska bedriva opinion samt sprida kunskap om kvinnors livssituation. Föreningen ska genom att
påverka och samarbeta med organisationer och myndigheter nationellt och internationellt verka för ett
samhälle där kvinnors möjligheter, rättigheter och skyldigheter tas tillvara. Föreningen ska verka för att lika
villkor och förutsättningar i fråga om arbete, arbetsvillkor, utvecklingsmöjligheter och företagande för
kvinnor och män kommer till stånd, samt att en jämn könsfördelning av makt och inflytande sker.

SIDA 2

MEDLEMSARBETE
Verksamheten har för 2021 beviljats bidrag för kvinnors
organisering hos Jämställdhetsmyndigheten. Bidraget
ska stödja kvinnors organisering i egna
sammanslutningar för att bevaka, säkra och kräva
kvinnors rättigheter att delta i och arbeta för att
demokratiska beslutprocesser blir jämställda. Enligt
förordningen om civilsamhällets deltagande i
demokratiska beslutsprocesser, 2005:1089 §19.
Medlemsarbetet genomförs av personalen enligt uppdrag och tillsammans med styrelsen.
För att aktivt kunna delta i nationella, regionala och lokala beslutsprocesser för en jämställd
hållbar regional utveckling och tillväxt krävs en fortsatt kraftfull mobilisering tillsammans
med våra medlemmar för att synliggöra den regionala principens betydelse för att leda och
styra jämställdhetsarbetet.
Vi kommer att under året genomföra en serie medlemsmöten inom vårt område, i form av
online frukost och lunchseminarier med inbjudna partners och andra aktörer med intresse av
strukturförändring i området. Det genomförs i samband med medlems- och
ordförandemöten med syfte att kombinera teori och praktik samt identifiera framgångsrika
metoder att implementera. Medlemsmöten är dessutom viktiga för att mobilisera
organisering av lokala samt regionala resurscentrum för kvinnor och för att identifiera passivt
och/eller aktivt motstånd för implementering av jämställdhet mellan kvinnor och män inom
jämställd hållbar demokratisk utveckling inom regional politik (utgiftsområde 19) och
näringsliv (utgiftsområde 24) samt arbetsmarknad (utgiftsområde 13).
Vi ska hålla ett kunskapsseminarium i samband med årsmötet 2021. Det sker utifrån de
förslag som inkommit i samband med ordförande/medlemskontakter 2020. Vi kommer att
följa upp och analysera vad som hänt under Coronapandemin, som skapade problem både
hos medlemmarna och i Winnet Sveriges verksamhet. Årsmötet 2020, genomfördes via
telefonkonferens då det var den möjlighet som stod till buds just då.
Vi planerar att genomföra flera online möten med fokus på kvinnors ekonomiska egenmakt
tillsammans med Winnet Centre of Excellence® för att diskutera samarbete inom forskning
för att synliggöra den diskriminering mot kvinnor som pågår i främjandesystemen för
företagande, innovation och arbetsmarknad som föreligger på grund av könsstereotypiska
beslut.
Winnet Radio planerar en serie av intervjuer med aktörer med ansvar för olika områden inom
ramen för jämställdhet mellan kvinnor och män samt inför firande av 100 års jubileum av
kvinnors rösträtt och vikten av kvinnors deltagande i samhällets demokratiska utveckling.

SIDA 3

Ordförande och medlemskonferens
En serie ordförande- och medlemskonferenser kommer att erbjudas online under året
för uppföljning av tidigare och pågående arbete inom det nationella uppdraget,
inklusive framtida utvecklingsfrågor, Task Force möten och samtal online och inför
planering av förslag till Kvinnoriksdagen inför valåret 2022 inklusive framtagning av en
skuggregering 2021.

FOKUS 2021
Winnet Sverige fortsätter arbetet med att presentera och
sprida rapporterna Winnet på lika villkor, Digital agenda
på lika villkor, Innovation på lika villkor,
Arbetsmarknad på lika villkor och Landsbygd på lika
villkor till politiker och beslutsfattare för att synliggöra
behovet av de framgångsrika metoder som våra
medlemmar tagit fram. Jämställdhetscertifiering och
Jämställdhetskartan har efterfrågats inom ramen för
statens offentliga utredningar gällande jämställda
livsinkomster. Det visar på betydelsen av att synliggöra
de metoder som tagits fram av våra medlemmar och att
dessa metoder fortfarande är användbara då inget har
hänt i området sedan 2015 när verksamhetsbidraget till
resurscentra avvecklades av den nuvarande regeringen.
Winnet på lika villkor beskriver vår historik och ger goda exempel från medlemmars
verksamheter. Det är ett bra presentationsmaterial som är framtaget i syfte att kunna användas
av hela organisationen i vårt påverkansarbete. Detta för att följa ett av de 17 mål för en hållbar
utveckling, som formuleras i den Globala Agendan 2030, som anger betydelsen av kvinnors röster
och rätt att självständigt definiera problem och behov om vad som ska utvecklas på
lokal,regional och nationell nivå i Sverige inom alla områden i agendan.
Winnet Sverige kommer fortsatt att verka för återställande av verksamhetsbidrag, 2021 och
framåt inom ramen för regeringens politik inom regional tillväxt (utgiftsområde 19) Näringsliv
(utgiftsområde 24). Vi ska arbeta för att öka kvinnors deltagande inom arbetskraftsförsörjning
och utbud (utgiftsområde 13) oavsett etnicitet, att delta på lika villkor och med samma
förutsättningar som män. Övriga områden i fokus: entreprenörskap och innovation, tillgänglighet,
strategiskt gränsöverskridande samarbete och landsbygdsutveckling.
En väsentlig del av arbetet under 2021 blir att se till att våra framgångsrika metoder och verktyg
för konkurrenskraft och hållbar tillväxt synliggörs och tillvaratas, implementeras och används i
kommande program för regionalpolitiken och dess genomförande. Winnet Sverige fortsätter
arbetet med att ta tillvara och driva på för att implementera befintliga metoder och kunskaper
för att motverka könsuppdelad arbetsmarknad och utbildning tillsammans med intresserade
partnerskap på arbetsmarknaden tillsammans med våra medlemmar. Winnet Sverige fortsätter
också arbetet med att presentera prövade metoder utvecklade av våra medlemmar för arbete
med utrikesfödda kvinnors inträde på arbetsmarknaden och som företagare.

SIDA 4
Winnet Sverige kommer fortsätta det internationella arbetet. Svenska Institutet, (SI) har
godkänt vår ansökan EUSBSR FORUM FÖR JÄMSTÄLLDHET & TILLVÄXT 3.0 för att etablera ett
gränsöverskridande samarbete mellan EU Östersjöregionen och Östliga partnerskapets
länder. Dessutom fortsätter dialogen med Utrikesdepartementet (UD) och OSSE inför Sveriges
ordförandeskap 2021 och Winnet modellen som metod för kvinnors deltagande i demokratisk
utveckling på alla nivåer i samhället. Det görs tillsammans med Östliga partnerskaps
nätverket, Forum Syd.
Winnet Sverige kommer att stödja medlemmar som genomför seminarier under
verksamhetsåret med medverkan i den mån ekonomin tillåter det samt inom ramen för
zoom- funktioner.
Winnet Sverige kommer att undersöka möjligheter att tillsammans med studieförbund
genomföra utbildningen Hur driva ett resurscentrum för kvinnor framgångsrikt för att
mobilisera och organisera kvinnor lokalt och regionalt.
Winnet Sverige kommer fortsatt att verka för en så kallad ”Task Force” för kvinnors
ekonomiska egenmakt och jämställd hållbar regional tillväxt och utveckling, formas enligt
Winnet modellen. Detta för att få en nulägesbeskrivning om kvinnors rättigheter, fördelning
av särskilda medel och av jämställhet i Sverige. Det ska leda fram till en Winnet policy, strategi
och handlingsplan 2021 – 2030.

BIDRAG 2021-2030
Winnet Sverige har för 2021 inget av regeringen beslutat särskilt stöd för att bidra till att
synliggöra kvinnors villkor och öka kvinnors inflytande i det regionala tillväxtarbetet och
arbeta kunskapsutvecklande och kunskapsspridande. Winnet Sverige kommer därför att
fortsätta verka för att säkerställa Winnets deltagande i samhällsutvecklingen utifrån den
nationella strategin för regional tillväxt och näringsliv (utgiftsområde 19+24). Vi skall
intensifiera arbetet tillsammans med medlemmarna under 2021 genom flera olika aktiviteter
samt i samarbete med Sveriges kvinnolobby och medlemsorganisationer driva frågan om
jämställd fördelning av medel till kvinnors organisering. Under 2021 ska vi ansöka om medel
för andra nationella projekt, hos tex ESF, Vinnova, MUCF, Jämställdhetsmyndigheten,
Jordbruksverket, Sida och Svenska Institutet, SI med flera där målsättningen är att engagera
och involvera medlemmar.

VERKSAMHETSLEDAR
UTBILDNING
Winnet Sverige kommer att undersöka
möjligheter att tillsammans med ett
studieförbund genomföra utbildningen: Hur
driva ett resurscentrum för kvinnor
framgångsrikt? för att mobilisera och organisera
kvinnor lokalt och regionalt.

SIDA 5

SEMINARIER:
WINNET PÅ LIKA
VILLKOR
Seminarier planeras att genomföras under sen vår eller tidig höst 2021 för att diskutera nuläge
i regeringsarbetet med att säkerställa en hållbar regional jämställd tillväxt. Som aktörer skall
vi tillsammans med Winnets medlemmar lyfta fram Winnet-modellens betydelse för att
säkerställa fortsatt mobilisering och kvinnors organisering i resurscentrum för kvinnor för att
identifiera och problematisera kvinnors villkor och behov till förändring i Sverige. Detta för att
analysera effekter av diskrimineringen som pågår i främjande systemen på alla nivåer för stöd
till företagare, innovation och arbetsmarknad som allokerar medel till mansdominerade
områden på grund av könsstereotypiska beslut som FOU identifierat pågår konstant.

WINNET RADIO
Winnet Radio har utvecklats till en viktig kanal för
spridande av värdefull kunskap till såväl medlemmar som
andra aktörer som är intresserade av jämställd tillväxt och
utveckling. Vi kommer att fortsätta att producera och
publicera intressanta program på Winnet Sveriges
hemsida. En intervjuserie planeras för att synliggöra
diskriminering av kvinnor både inom främjandesystemen
samt i demokratin under firandet av 100 årsjubileum av
kvinnors rösträtt.
Dessutom vikten av att säkerställa kvinnors deltagande i
politiken på alla nivåer i samhället och därmed påverkan
av demokratiska samhällsutvecklingen.

INNOVATION PÅ LIKA
VILLKOR:
PROGRAMFÖRSLAG
Winnet Sverige fortsätter arbetet med att presentera och sprida vår agenda för Innovation
på lika villkor. Ett online seminarium kommer att genomföras under 2021 i samarbete
med Winnet Center of Excellence® och inbjudan till samhällets aktörer med uppdrag i
området och politiken. Detta för policy evident forskning samt betydelsen av att
kombinerad teori och praktik i arbetet och med fokus på könsstereotypiska beslut vid
fördelning av medel från främjande- systemen i området.

SIDA 6

SAMARBETEN
Genom åren har Winnet Sverige byggt upp värdefulla
kontakter för samverkan och utvecklingsarbete både i
Sverige och utomlands. I allt samarbete strävar vi efter
att involvera aktörer, parter och medlemmar enligt
Winnetmodellen och utgå från ett kvinnoperspektiv.
Winnet Sverige fortsätter arbeta praktiknära och med
policy evident forskningsbaserat samarbete. Vi kommer
att fortsätta utvecklingen av Winnet Centre of
Excellence® i Sverige, med nätverket av genusforskare
och forskare inom entreprenörskap och innovation,
arbetskraftsförsörjning och utbud, tillgänglighet,
strategiskt gränsöverskridande samarbete och
landsbygdsutveckling. Vi fortsätter att ta fram analyser
och kunskaper för att sprida konkreta metoder och
verktyg för påverkan av och implementering i politik och
genomförande, bidrar i nätverk och partnerskap samt
samverkar på olika nivåer inom vår organisation.
Winnet Sverige kommer fortsatt aktivt att följa verksamheten inom Jämställdhetsmyndigheten
under 2021, för att säkerställa att Winnets synpunkter om ledning och styrning, lokalt och
regionalt tas tillvara och att ekonomisk jämställdhet mellan kvinnor och män blir en prioriterad
del i deras arbete inklusive att kvinnoorganisationerna blir hörda som en betydelsefull del av
civilsamhällets organisationer.
Winnet Sverige fortsätter sitt deltagande som ledamot i EU Övervakningskommittéerna för
Landsbygdsprogrammet och Lokalt ledd utveckling.
Vi är fortsatt representerade i kommande Sakråd om jämställdhet, landsbygd, regional tillväxt,
integration/segregation, bistånd/ utrikes, ÖstP, EU Östersjöstrategin, arbetsmarknad efter att
Regeringens jämställdhetsråd lades ned under 2017.
Winnet Sverige är medlemmar i Landsbygdsnätverket och Sveriges Kvinnolobby, Östliga
Partnerskapsnätverket (ÖstP), Hela Sverige ska Leva, Winnet Europe och WEP, WOMENS
Entrepreneurship Portal på EU parlamentet.

SIDA 7

INTERNATIONELLA
PROJEKT
Nordiskt samarbete
Det nordiska samarbetet fortsätter och stärks, och framförallt inom EU Östersjöstrategin och
handlingsplanen 2021 tillsammans med Norden International, SKEN (Svenska Kvinnors
Europeiska Nätverk) och inom Östliga partnerskapet, EU:s strukturfonder, inom lokalt ledd
utveckling och landsbygdsprogram. Det gäller också frågan om hur man ökar det
gränsregionala arbetet inom nationell politik i kombination med EU fonderna, som till exempel
med Norge, Finland, Ryssland, Nordsjöregionen, med flera Vi kommer att undersöka
möjligheterna att inom ramen för EUSBSR Forum för jämställdhet och tillväxt 3.0 ´, ett Svenska
Institut finansierat projekt genomföra en serie online seminarier med fokus på jämställd
tillväxt, demokratisk utveckling, entreprenörskap och innovation under 2021, som bygger på
tidigare samarbeten och projekt och att ta fram ett ”maskineri”- ny design av hur bygga
kapacitet för jämställd demokratisk utveckling. Tillsammans med partners ta fram flera
ansökningar för samarbete över gränserna i Östersjöregionen och Östliga partnerskap gällande
jämställdhet; EUBSR Forum för Jämställdhet och tillväxt, 3.0.

Europeiska och andra internationella projekt
Winnet Sverige kommer att följa upp resultatet av SIS projekt om standardisering av kvinnors
företagande (SIS= Svenska Institutet Standardisering) Samarbetet med SiS fortsätter under
2021 för att ta tillvara resultatet i Sverige och EU Östersjöregion nivå.
Genom att visa på och sprida kunskap och erfarenheter, som gjorts inom Winnetorganisationens medlemmar att organisera i innovativa miljöer, ska Winnet Sverige bidra till att
förändra de regionala prioriteringarna. Winnet Sverige verkar för att vårt inspel till att påverka
strukturfondsprogrammen under 2021, tas tillvara i kommande och övriga nationella och
regionala program. Med detta vill vi förstärka våra medlemmars legitimitet regionalt och lokalt
för att implementera jämställdhet i regional tillväxt även i ett globalt perspektiv.
Under 2021 ska Winnet Sverige med EUSBSR Forum för jämställdhet och tillväxt, 3.0 fortsätta
att utveckla samarbetet inom jämställdhet innovation, entreprenörskap för ekonomisk hållbar
utveckling och tillväxt, i Östliga partnerskapet, och på EU nivå. Östersjöplattformens
partnerskap har fokus på kvinnors deltagande inom hållbar tillväxt för att säkerställa en
jämställd Östersjöregion och tillväxt. Samarbete med och stöd till våra internationella
resurscentrakollegor inom såväl Winnet Europe som det Östliga Partnerskapsnätverket, Forum
Syd, EU Östersjöstrategin och WEP.
Winnet Sverige kommer fortsatt att följa upp WEEDO nätverket som bildades i samband med
vårt deltagande i den Internationella jämställdhetskonferensen i april 2018 i Stockholm,
arrangerad av regeringen.
Vi fortsätter samarbetet med OSSE organisationen samarbete sedan 2010, nu med fokus att
etablera en task-force för jämställdhet mellan kvinnor och män, som påbörjades under 2020.
Detta då Sverige under 2021 är ordförande o OSSE och vi kommer att genomföra ett online
seminarium med utrikesminister Anne Linde, i maj 2021.

SIDA 8

KOMMUNIKATION
Winnet Sverige avser att bidra till nödvändig legitimitet och engagemang genom att rikta in sig
på strategiska målgrupper och fortsätta att bedriva påverkansarbete och ökad
opinionsbildning för riktade åtgärder som ett verktyg för en jämställd regional tillväxt och
utveckling. Vi avser fortsatt ta fram fakta och statistik och sprida bland de aktörer som har
potential att genomföra förändringar. Winnet Sveriges kommunikationskanaler fortsätter att
vara bland annat hemsida, e-post, digital medlemsinformation, intern och extern FB, Twitter,
fysiska möten och konferenser, rapporter och seminarier, pressmeddelanden samt trycksaker.
Ett fortsatt arbete med Winnet Radio ska bli en mer betydelsefull kommunikationskanal för
opinionsbildning och demokratisk dialog för att öka kunskapen om betydelsen av kvinnors
röster för deltagande på lika villkor och med samma förutsättningar för demokratisk utveckling
på alla nivåer i samhället.

OMVÄRLDSBEVAKNING
Winnet Sverige måste hela tiden förhålla sig till samhällets utveckling och andra aktörer av
betydelse för utvecklingen vad avser kvinnors rättigheter och situation i samhället och det
demokratiska deltagandet i samhällsutvecklingen. Inte minst för att påverka de av samhällets
strukturer som säkerställer jämställdhet på alla nivåer. Det är därför viktigt att vi ständigt
uppdateras på förändringar och händelser. En del i detta är bevakning av forskningen på
området.Via Winnet Centre of Excellence® ska vi bevaka, utveckla och sprida relevant forskning
med fokus på ekonomisk jämställd och hållbar tillväxt. Andra delar är medierapportering och
aktiviteter inom andra organisationer samt förslag som väcks inom politiken.
Winnet Sverige kommer också att fortsätta bevaka samt sprida intressant information till
medlemmar kring t ex aktuella utlysningar, väsentliga regeringsbeslut, möjligheter till
samverkan med andra aktörer etc.

STRATEGISKA PARTNERS
OCH NÄTVERK
Genom att delta i strategiskt valda sammanhang kan Winnet Sverige samla, sprida och
synliggöra kunskap kring kvinnors situation och betydelsens av kvinnors deltagande i
samhällsutvecklingen för att lyfta betydelsen av ett demokratiskt jämställt samhälle. De
viktigaste aktörerna i detta arbete är alla medlemmar som synliggör, påverkar och bidrar till en
jämställd tillväxt och utveckling för individer och samhälle.
I verksamhetsplaneringen kommer styrelsen att göra strategiska överväganden om vilka
målområden som ska gälla för kommande period, aktuella samarbetspartners, vilka som ska
påverkas och i vilka kanaler det ska ske för kvinnors ekonomiska egenmakt med koppling till
Globala Agenda 2030
Winnet Sverige
Styrelsen
2021-02-24

