The Kvinna till Kvinna Foundation was founded in 1993 in Sweden. We support over
100 women’s rights organisations in five regions afflicted by conflict: Central and
Western Africa, the Middle East, the South Caucasus and the Western Balkans.

ÄR DU VÅR NYA
STYRELSELEDAMOT?
Kvinna till Kvinna söker nu ledamöter till styrelsen
för en period om fyra år, från april 2023 till mars
2027. Nominera dig själv eller någon annan du tror
skulle kunna vara med och utveckla Kvinna till
Kvinna i en ny tid via detta formulär senast den
18 december 2022.
OM UPPDRAGET
Styrelsen har sitt säte i Stockholm och består
idag av 7 ordinarie ledamöter samt 3 ersättare.
Styrelsen stöttar, förvaltar och vidareutvecklar insamlingsstiftelsen Kvinna till Kvinna, bland annat i
arbetet med strategi, nyckeltal och styrstruktur.
Organisationen har vuxit på ett mycket
tillfredsställande sätt de senaste 25 åren.
Kvinna till Kvinna omsatte år 2021 drygt 196
miljoner kronor och hade ca 130 anställda.
Styrelsearbetet med att stötta organisationen i att
växa behöver fortgå. Här har du en viktig roll att
fylla!
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Styrelsen ansvarar även för att verksamheten bedrivs enligt stiftelsens ändamål, att
verksamheten bedrivs i enlighet med Stiftelselagen och den däri beskrivna särskilda
stiftelseformen insamlingsstiftelse. Styrelsen har ansvar för att anta och kontinuerligt följa
upp Kvinna till Kvinnas långsiktiga strategi. Under kommande mandatperiod kommer
styrelsen att arbeta med organisationens strategi för 2023-2028.
Styrelsearbetet i Kvinna till Kvinna sker ideell och styrelsemötena hålls på plats i Stockholm.
DIN PROFIL
Vi söker dig med erfarenhet från civilsamhället, har du tidigare styrelse- och/eller ledarerfarenhet
är det meriterande men det är inget krav. Du behöver ha engagemang och intresse av
fredsfrågor, kvinnors rättigheter, gärna säkerhetspolitik, att tänka långsiktigt och följa med i
utvecklingen i omvärlden. Vi ser det som särskilt meriterande om du har erfarenhet av att arbeta
strategiskt och du har kunskaper som du tror kan hjälpa Kvinna till Kvinna att möta de
utmaningar som civilsamhället står inför.

”

Du har självklart god kännedom om Kvinna till Kvinnas grunduppdrag och delar organisationens
grundvärderingar.
Vi ser gärna att det inom styrelsen finns kompetens inom internationellt utvecklingssamarbete och inom området ekonomi, uppföljning,
internkontroll, kvalitets- och verksamhetsuppföljning. Vi ser också
gärna en styrelse som är representativ för organisationen och
strävar efter en bredd i bakgrund, erfarenheter, ålder och geografi.
Du behöver kunna avsätta tid för styrelsemöten. Det är upp till
varje styrelse att besluta angående frekvens och omfattning på
mötestillfällen. Nuvarande styrelse har arbetat utifrån följande
struktur; 7 möten per år på fem timmar mellan 13.30-18.30 samt en
hel- och en halvdag per år.
Det kan eventuellt förekomma någon aktivitet mellan möten, men
då nuvarande styrelsen har arbetat utifrån en rullande årsplan har
det varit ovanligt. Möjlighet till resor med besök i Kvinna till Kvinna:s
programländer kan förekomma.

Så länge kvinnor
inte kan känna sig
säkra i sina egna
hem, på sina arbetsplatser eller på
gatan, kommer vi
att fortsätta kämpa
för kvinnors rättigheter världen över.

Övriga krav och förutsättningar gällande styrelsen för Kvinna till
Kvinna är att styrelsens ordförande skall vara medlem i
Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF.
Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen utser en ordinarie
ledamot. IKFF utser övriga ledamöter.
Välkommen in med din nominering till valberedningen, du kan nominera dig själv eller någon
annan. Observera att om du nominerar någon annan ska personen vara tillfrågad och ha tackat ja
till att nomineras.

För ytterligare information om Kvinna till Kvinnas arbete:
https://kvinnatillkvinna.se
För ytterligare information i befintligt stiftelseförordnande:
https://kvinnatillkvinna.se/wp-content/uploads/2017/10/stiftelseforordnande-ktk.pdf

