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ENGLISH SUMMARY
You are holding in your hands the third history book of The Delta Kappa Gamma Society
Sweden Sate. This book will not be printed in the traditional way but will be published on the
Swedish website: www.dkgsweden.com
The first history book was published 1994 and is covering the years 1972-1994. History book
number 2 covers the year 1994- 2008 and this third one 2008-20018.
The book has three parts: The general history of Sweden State, the local history of the chapters
and appendixes with overviews of the involvement of the members in different positions.
Along with the work with editing this volume, all documents have been organized and archived.
The documents concerning Sweden State will be found at KvinnSam a Gender Archive in
Göteborg.
The most important changes during the period 2008-2018 is the decrease of members and many
dissolved chapters. Today Sweden has 273 members and 12 chapters.
The other significant change is the digitalization, meaning that documents re being kept in
computers and droboxes, the INFO leaflet is now a part of the website and the roster has been
digitalized as well.
A structural change was made 2013 of meetings held. Every two years a State convention shall
be held in years with odd numbers and the years with even numbers shall have two Executive
Board meetings.
2014 Sweden State celebrated its 40th anniversary in Malmö.
2015 Sweden hosted the Europe Regional Conference in Borås, with 212 participants from
Europe and overseas.
Many thanks to all who have contributed to this volume, and to Ebba Gamstedt and Birgitta
Johansson
Marianne Skardéus
Editor
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FÖRORD
FÖR FRAMTIDEN OCH MEDAN VI ÄNNU MINNS
Svenska riksföreningen av The Delta Kappa Gamma Society International äger idag två
sammanställningar av föreningens historia och detta är nu del III som du tar del av.
. Historiebok I
Den första sammanställningen omfattar åren 1972 - 1994 med titeln Svenska kretsar berättar
sin historia. Vid riksmötet i Göteborg 1993 beslutades att varje krets skulle skriva ihop några
sidor under rubriken ”För framtiden och medan vi ännu minns” och att dessa rapporter skulle
sammanställas av en för 1993 - 95 utsedd forskningskommitté bestående av Christina
Lindqvist, Epsilon och Ingeborg Hjorth-Åkerman, Alpha. Historieboken omfattar också en
allmän del som det övergripande arbetet i föreningen.
Målet var att historiken skulle ligga klar till riksmötet i Kristianstad 1995. Rapporterna är
skrivna med inlevelse och ger bland annat en bild av hur föreningen startade i Sverige. Vi är
stort tack skyldiga Christina Lindqvist och Ingeborg Hjorth-Åkerman för detta pionjärarbete.
Till genusarkivet
1999 - 2001 var Lena Nordesjö, Ypsilon, riksordförande och hon betonade vikten av att arkivera
föreningens handlingar för att den som ville forska på kvinnoföreningar skulle få tillgång till
vårt material. Ett stort lass med pärmar samlades in vid riksmöte i Uppsala 1999och fraktades
till KvinnSam vid Göteborgs universitets Humanistiska bibliotek.
GÖTEBORGS UNIVERSITET, HUMANISTISKA BIBLIOTEKET
KvinnSam -Nationellt bibliotek för genusforskning
Renströmsgatan 4, Box 405 30 Göteborg
Telefon: 031-786 00 00, www.ub.gu.se
Historiebok II
Arkivmaterialet var till god hjälp när historiebok del II skulle skrivas. Många varma tankar gick
till Lena Nordesjö för hennes rådiga aktion för arkiveringen, när det 10 år senare blev dags att
diskutera en uppföljning av den första historieboken.
Draghjälp kom från vår internationella organisation, som hade börjat skriva på del 3 av den
internationella historieboken Our Heritage, och som i samband med detta ville få en beskrivning
av hur The Delta Kappa Gamma Society International hade startat i Sverige. För att kartlägga
detta gjorde Birgitta Johansson, Sigma och Marianne Skardéus, Chi ett besök på Kvinnoarkivet,
KvinnSam, Hur allt startade ansåg vi vara värdefullt för alla att känna till och därför finns det
material som skickats till Our Heritage också med i del II av vår historiebok.
Arbetet med historiebok del II tog sin början hösten 2007 och omfattar dokumentation av vår
historia under perioden 1 juli 1994 - 30 juni 2008. Mottot var detsamma som tidigare: ”För
framtiden och medan vi ännu minns”. Arbetsfördelningen var också som tidigare att varje krets
bidrog med sin historia och att det därtill presenterades en övergripande allmän del.
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Historieboken del II presenterades vid riksmötet i Västerås i mars 2009. Av den allmänna delen
framgår hur Region Europa växte fram och hur arbetet bedrivits. Den allmänna delen berör
också stadgeändringar och expansionen till Danmark och Estland. Redaktör var Marianne
Skardéus som också tillsammans med Birgitta Johansson skrev den allmänna delen.
Historiebok II finns på den svenska hemsidan. www.dkgsweden.com.
Historieboken III
2016 tog diskussionen fart om att det borde skrivas en tredje del av DKG:s historia i Sverige.
Samtidigt startade arbetet med att samla in det material/underlag som behövdes för att få insyn
i föreningens verksamhet under åren 2008 - 2018.
Det hedersamma uppdraget, att vara redaktör och skribent för denna tredje del, gick till
undertecknad. Uppdraget var att göra en sammanställning av riksföreningens verksamhet samt
att presentera och sammanställa kretsarnas aktiviteter.
I bilagedelens sammanställningar återfinns bl.a. Svenska riksföreningens arbetsutskott. Vidare
finns en översiktlig sammanställning av riksmötena och riksstyrelsemötena genom tiderna. En
sammanställning av svenska kommittéer och dess ordförande har också tagits med. De svenska
medlemmar som haft internationella uppdrag har uppmärksammats liksom vilka stipendier som
dels tilldelats våra medlemmar från vår internationella förening, dels utdelats i våra egna
kretsar.
Arbetsprocessen har försvårats inte bara på grund av värmen sommaren 2018 utan också
svårigheter att hitta personer i kretsarna som är villiga att skriva och mycket beror troligen på
att vi numera inte har så mycket dokumenterat på papper i pärmar utan att protokoll, dokument
mm finn i våra datorer.
Parallellt med historieskrivning har också ett stort arbete pågått med att organisera innehållet i
de 8 - 10 meter långa rader av pärmar som lämnats in till KvinnSam. KvinnSam har inte resurser
att göra detta organisations- och sorteringsarbete för föreningar men stödet har varit generöst
och lärandet om arkivering har varit givande. Varmt tack till personalen på KvinnSam för all
hjälp och stöttning och till alla er som engagerat er i er kretshistoria.
I de olika dokumentationerna, som vi tagit del av, har varmt tack framförts till alla våra kretsar,
som stått som arrangörer för riks- och riksstyrelsemöten. Dessa tack förmedlas nu på detta sätt.
Ingen nämnd och ingen glömd!
Till sist ett varmt tack till alla, som på olika sätt har bidragit till att vi idag har en del III av vår
historia!
Också ett stort tack till Ebba Gamstedt och Birgitta Johansson för faktauppgifter och hjälp med
textgranskning.
Skövde den 31 oktober 2018

Marianne Skardéus
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Svenska riksföreningen av The Delta Kappa Gamma Society
Föreningens mål
Föreningens uppgift är att stödja yrkesmässig och personlig utveckling för kvinnliga utbildare
och främja god utbildning. På vår hemsida kan du kretsarnas program och få hänvisningar till
den internationella verksamheten.
Vision
Leading Women Educators Impacting Education Worldwide.
Föreningens syften
Föreningen skall sträva efter att förverkliga organisationens syften:
•
•
•
•
•
•
•
•

att i genuin gemenskap förena kvinnor, från hela världen, som arbetar med utbildning
att uppmärksamma kvinnor som genomför eller har gjort betydande insatser inom
utbildning
att lyfta fram kvinnor inom pedagogisk profession och utveckla möjligheter att
påverka inom olika utbildningsområden
att arbeta för att initiera och stödja utveckling inom utbildningsområdet samt
uppmuntra kvinnliga utbildare
att driva viktiga pedagogiska frågor i samhället
att inspirera kvinnor som utbildar i olika ämnen och inom olika verksamhetsformer att
söka stipendier bl.a. för att kunna fullfölja forskarutbildning
att uppmuntra medlemmar att delta i personlig och yrkesmässig utveckling
att informera medlemmarna om och diskutera aktuella ekonomiska, sociala och
politiska händelser som berör utbildning lokalt och globalt så att de kan agera aktivt i
världssamfundet.
Föreningens ursprung
DKG grundades 1929 vid University of Texas, Austin av Dr Annie Webb
Blanton och 11 kvinnliga lärare från olika undervisnings-områden. I dag har
The Delta Kappa Gamma Society International ca 75 000 medlemmar, förutom
i USA också i Canada, Japan, Latinamerika och Europa. Föreningens
högkvarter ligger i Austin, Texas.

I Sverige bildades den första kretsen av Delta Kappa Gamma nämligen Alpha i Stockholm
1972. Föreningens grundare i Sverige var Carin Fredriksson, Ingeborg Hjorth-Åkerman, Ruth
Öslof, Britt-Marie Fridh-Hanesson, Brita-Stina Nordenstedt och Erna Hammar. Den svenska
riksföreningen bildades 1974. Idag har den svenska föreningen 12 kretsar spridda över hela
landet med ca 265 medlemmar.
Sedan 1998 är Europa en egen region inom föreningen med en europeisk direktör (ERD) som
ledare. Europe Forum är en pedagogisk mötesplats för regionens medlemmar.
8

Läs mer om Europaregionens start och utveckling på The Europe Region - 20th Anniversary
Overview 1970-2008. Finns på den europeiska webben:
http://www.dkgeurope.org/european-forum-history.html
Registrering
Den svenska föreningen är registrerad som ideell förening, organisationsnummer 802 4025515
FN-status
The Delta Kappa Gamma Society International har sedan 5 juli 1995 officiell
FN-status som NGO, dvs. Non Governmental Organisation.
Sveriges Kvinnolobby
Delta Kappa Gamma är en av de 44 opolitiska medlemsorganisationerna som tillsammans
skapar Sveriges Kvinnolobby. Sedan september 2008 är DKG Sweden State medlem i
Sveriges Kvinnolobby
Åren 2009 - 2014 hade Gudrun Nylander, Pi fullmakt att representera
DKG i Kvinnolobbyn Hon deltog i mar 2012 i årsmöte och i oktober 2012
i ordförandemöte. De två tillfälle då samtliga paraplyorganisationer träffas
genom sina representanter. Aktuell fråga var den nordiska
kvinnokonferens 2014, som kom att ligga i Malmö.
I mars 2013 deltog Gudrun Nylander och riksordförande Ingrid Stjernquist, Alpha, i
kvinnolobbyns årsmöte. 2013 - 2014 var Ann-Katrin Swärd, Phi också riksföreningens
representant
Riksföreningens representant 2014 - 2019 var Maria Hampusgård, My. Från hösten 2016 även
Ewa Johansson, Pi.
FN:s kvinnokonvention, CEDAW, är en viktig grund för jämställdhetsarbetet och FN
kontrollerar hur medlemsstaterna uppfyller sina åtaganden. Den svenska CEDAW-kommittén
är kopplad till den Svenska Kvinnolobbyn och Gudrun Nylander, Pi såg till att DKG var en av
de organisationer som var 2010 med i framtagandet av ”skuggrapporten” som kompletterar
regeringens rapport till FN i utbildningsfrågor.
DKG fokuserade på utbildningsfrågorna där följande krav lyftes fram:
• Inför konkreta åtgärder för fler kvinnliga professorer
• Säkerställ att finansiering för forskning kommer kvinnor och män till del på lika villkor
• Säkerställ tryggare anställningar och karriärvägar på lärosätena
• Motverka könsstereotypa utbildningsval och säkra ett jämställdhetsperspektiv i läromedel
• Förhindra sexuella trakasserier i skolmiljöer
FN använde sig sedan av denna rapport i arbetet för att sammanställa sin återkoppling till
Sverige.
Kvinnolobbyns hemsida: www.sverigeskvinnolobby.se
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Stadgar- och beslut
Uppdateringar
Under perioden 2008 - 2018 har de svenska stadgarna kontinuerligt uppdateras, så att de
överensstämmer med de ändringar i Constitution och Standing Rules, som beslutats vid
Conventions genomförts. Revision av svenska stadgeändringar i enlighet med beslut vid
International Convention i Chicago 2008 gjordes av Carin Ahlberg, My och Ann-Charlotte
Berglund, Rho. Förändringar i de svenska stadgarna gjorde också i enlighet med de beslut som
fattades vid Convention i Spokane 2010. Däremot föranledde de förändringar i Standing Rules
beslutade vid Convention i New York 2012 inga ändringar i de svenska stadgarna.
Carin Ahlberg, My, Birgitta Johansson, Sigma och Gudrun Nylander, Pi, har arbetat med
uppdateringarna. En nyhet var beslutet från Spokane att även nyexaminerade och pensionärer
och före detta utbildare kan få bli medlemmar i DKG.
Stadgarna finns översatta till engelska och ligger på föreningens hemsida. Uppdatering har

skett av den engelska versionen gjordes av Gudrun Nylander och Lena Nordesjö 2016. Efter de
beslut som togs vid Convention i Austin 2018 kommer åter igen de svenska stadgarna att bör
ses över.
Beslut vid Convention i Austin 2018
Vid Convention i Austin 2018 hade mötet att ta ställning till 79 motioner som gällde
föreningens Constitution (stadgar) och 43 motioner rörande International Standing Rules
(tilläggsregler). Många av ändringsförslagen var av semantisk natur och dessa antogs i stor
utsträckning av mötet.
En fråga som engagerade och som tog en stor del av tiden var diskussionen om att ändra
föreningens namn till Women Education International. Detta förslag blev nedröstat. Däremot
antogs förslaget att kunna motionera för förändringar i Constitution vartannat år i stället för
som tidigare vart fjärde år. Mötet antog också motionen att anta lärarkandidater som
medlemmar i föreningen. En ny medlem kan vara pensionär eller tidigare ha varit i en position
som utbildare.
En ny cykel för inbetalande av avgifterna antogs. Speciell procedur gäller för Europas
medlemmar.
Motion förelåg om att medlemmar i de kommittéer som utses av vår internationella president
skulle vara i proportion till antal medlemmar i respektive region. Motionen avslogs. Här drog
våra europeiska medlemmar en lättnades suck! Vi är få till antalet men tycker att vi i hög grad
bidrar till att göra föreningen mer internationell.
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Riks- och riksstyrelsemöten 2008 - 2018 i Sverige
Ofta återkommande frågor på riks-och riksstyrelsemöten har varit
•
•
•
•
•
•
•
•

behovet av medlemsrekrytering,
föreningsekonomi, reseersättningar, medlemsavgift
föreningsstadgar
internkommunikation,
olika modeller för AU för att hålla kontakt med kretsarna,
nomineringar till Internationella kommittéer,
hur man får medlemmarna att lämna bidrag till INFO-bladet.
frågan om hur vi skall fåt ett djupare samarbete mellan de europeiska medlemmarna.

Trots sjunkande medlemstal i föreningen totalt (165 000 medlemmar i DKG år 1989 mot 69,000
år 2018) och för Svenska Riksföreningen 512 medlemmar 1995 mot 273 år 2018) har Europa
kunnat hävda sig väl genom att vi sedan 1998 är en egen Europaregion och därmed har större
möjlighet att delta i arbetet i internationella kommittéer.
År 2001 hölls en European Regional Conference (ERC) i Malmö och 2015 en i Borås. Dessa
konferenser var också välbesökta, främst av våra europeiska medlemmar men även av
amerikanska deltagare.
Riks- och riksstyrelsemöten - teman
Riks- och riksstyrelsemöten beslutssessioner har kringgärdats av ambitiösa pedagogiska
program med goda föreläsningar och studiebesök öppna för alla medlemmar.
Som exempel på teman kan nämnas
•
•
•
•
•

•

Lärande för hållbar utveckling var temat vid Riksstyrelsemötet våren 2008 i Göteborg
hos Beta-kretsen
Räkna med Pi. Matematik var temat vid riksmötet i Västerås 2009 hos Pi-kretsen.
Staden möter naturen - Biosfärområdet Kristianstads Vattenrike – var temat vid
riksstyrelsemötet våren 2010 i Kristianstad, Omicron-kretsen.
Land och stad - Nationalstadsparken och utomhuspedagogik – var temat vid
riksstyrelsemötet hösten 2012 i Stockholm hos Alpha-kretsen
Hållbar utveckling var temat vid firandet av 40-årsjubileet av DKG Sveriges
riksförening. Seminariet hölls hösten 2014 i Malmö och avslutades med riksstyrelse/ordförandemöte och utbildning av nya kretsordförande.
Vid riksmötet i Uppsala våren 2017 var temat Invandring - språk, mottagande och
trauma.

Riksstyrelsemöten och ledarskapsutbildning
Ledarskapsutbildning har genomförts varje höst jämna år med inkommande kretsordförande
som målgrupp. 2012 ansågs att behovet av Ledarskapsutbildning var så pass angeläget att den
skulle omfatta samtliga medlemmar som kom till riksstyrelsemötet och därför integrerades
föreläsning med Anita Törnqvist, leg psykolog i det gemensamma programmet.
Ledarskapsutbildning genomfördes också i anslutning till
•
2008 riksstyrelsemöte i Göteborg
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•
•
•
•
•

2010 riksstyrelsemöte i Uppsala
2012 riksstyrelsemöte i Stockholm - med förstärkt ledarskapsföreläsning (se
ovan)
2014 riksstyrelsemöte/ordförandemöte i Malmö
2016 ordförandemöte /riksstyrelsemöte i Skövde
2018 ordförandemöte/riksstyrelsemöte i Kalmar 2018

Beslut tagna vid riks- och riksstyrelsemöten i Sverige- time-line
2009:
•
•
•
•
•
•

Medlemsavgiften – Se nedan
Reseersättning för AU funktionärer
Nytryck av den svenska informationsbroschyren
Medlemsregistrering av nya medlemmar via Internet - se nedan
Digital matrikel skall användas
Fortsatta försök med att varje krets själv betalar ordförandes resa till
riksstyrelsemöten.

•

•

Initiation Card, där nya medlemmar anmäls skall skickas till Marianne Skardéus,
som sedan vidarebefordrar uppgifterna till HQ, riksordförande, rikskassör samt
matrikelansvarig.
Beslut togs om att öka antalet resestipendier samt höja stipendiebeloppet från 1500
till 2000 SEK:
En uppmaning från Europé Forum till Sverige att ge ett bidrag med 1 Euro per
medlem och år till Europé Regional Director, som fått utökade arbetsuppgifter
men ingen höjd budget. Motionen hänsköts till AU, som sedan hänsköt beslut till
riksmötet
Nedläggning av programkommittén

•
•

Förslag till justering av organisationsramarna
Antogs en SAP, Strategic Action Plan (SAP), för Sveriges riksförening – se nedan

•

Antogs förslaget att kalla riksstyrelse/kretsordförandena till fyra möten per
tvåårsperiod i stället för som nu tre.

•

Föreslås uppdatering av Strategic Action Plan (SAP) och att tre medlemmar i varje
krets kommer med synpunkter på SAP:en se www.dkgsweden.com
Antogs en reviderad budget
Beslöts om en webbkommitté med en representant från varje krets
Nedläggning av matrikelkommittén
Utarbetande aven kommunikationsplan. Finns på www.dkg.sweden.com

2011

•
•

2013

2015.

•
•
•
•

12

2017
•
•

Övergång från svensk matrikel till det register som finns på Internationella
föreningens hemsida. www.dkg.org
Uppdatering av SP:en, som nu återfinns i drop box och på hemsidan.

•

Revision av /översyn av SP och kommunikationsplan

2018

De viktigaste förändringar under åren 2008 - 2018
1. Justerad struktur för möten på riksnivå. Se riksmöten och riksstyrelsemöten
nedan.
2. Sjunkande antal medlemmar och kretsar
3. Årsavgiften
4. Webbsidan och dess utseende
5. Upphörande av den tidigare bundna formen av INFO
6. Utökad digitalisering av matrikel, och information
7. Utformningen av matrikeln numera ansluten till Internationals websida.
8. Strategic Action Plan
1. Justering av struktur – Riksmöten och riksstyrelsemöten
Riksmöten hålls vartannat udda år. I anslutning till årsmötet hålls också ett riksstyrelsemöte.
Vid Riksmötet i Västerås 2009 beslutades att ett nationellt möte, ett riksmöte skulle
hållas per år. I september vartannat år skulle utbildningskonferens för kretsordförande
och kretskassörer hållas.
Fram till 2015 hölls också två riksstyrelsemöten jämna år. Riksstyrelsemöten hölls på
våren så att avgående kretsordförande skulle kunna föreslå och fatta beslut och ett på
hösten för att introducera/utbilda inkommande kretsordförande och för att de också
skulle kunna lämna förslag och fatta beslut i anslutning av skiftet av kretsordförande.
Riksmötena är öppna möten för alla medlemmar, medan riksstyrelsemötena hålls med
kretsordförande, vilka tillsammans med AU - arbetsutskottet - utgör föreningens
styrelse. Kretsarna turas om att vara värdar för mötena och ordnar i anslutning till
mötena intressanta föredrag och studiebesök på orten öppna för allamedlemmar.
Vid riksstyrelsemöte 2014 i Stockholm antogs förslaget att kalla riksstyrelsen till fyra
möten per tvåårsperiod i stället för tidigare tre plus ett riksmöte vartannat år
Under diskussionerna om detta förslag fastslogs att behovet att mötas är stort. En
nackdel med förslaget med den nya ordningen kunde vara att medlemmar bara träffas
en gång vartannat år vid riksmötet som är öppet för alla medlemmar. Hur finansiera
dessa möten? Riksmöten bör toppas med bra föreläsare. Vidare diskussion föreslogs att
ta hösten 2013. Det nya systemet skulle därefter kunna införas våren 2014,
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Riksstyrelsemötena som tidigare varit mötesplats för medlemmar från hela landet är
idag uteslutande en mötesplats för ordförande.
Arbetsutskotten under tiden 2008 - 2018 har haft mellan 14 och 17 möten under en
tvåårsperiod och för att spara pengar oftast i form av telefonmöten eller skype-möten.
Även möten med styrelsen alltså kretsordförande + AU har genomförts via telefon eller
Skype. Detta har varit möjligt speciellt sedan antal kretsar minskat.
Från 2014 används beteckning ordförandemöte i stället för riksstyrelsemöte och
begreppet styrelsemöte i stället för det tidigare AU, arbetsutskott. Jämför föreningens
stadgar där begreppen ordförandemöte och styrelsemöte inte används.
Arbetsutskottens sammansättning finns förtecknade i
Bilaga 2. Riksstyrelsens arbetsutskott.
2. Medlemskap - sjunkande antal medlemmar och kretsar
Medlemsutvecklingen per 1 juli. Siffrorna avser aktiva medlemmar
År Antal År

Antal År

Antal År

Antal

1994

511

2001

418

2008

466

2017

255

1995

512

2002

416

2009

435

2018

273

1996

471

2003

424

2010

413

1997

478

2004

434

2012

350

2011

388

2018

264

2013

331

1998

453

2005

452

2014

350

1999

451

2006

466

2015

285

2000

445

2007

440

2016

272

Tabellen visar tydligt på ett sjunkande medlemskap i föreningen.
2017 års verksamhetsberättelse rapporterade antalet aktiva medlemmar som 255, passiva
medlemmar som 12 samt antalet hedersledamöter som tre. Antalet medlemmar som hade
begärt utträde ur föreningen var 18, förutom de som lämnade när Lambdakretsen lades
ner.11 nya medlemmar invigdes under 2017.
Antalet kretsar decimerades också från att ha varit 20 stycken 1999 och utökades glädjande
nog 2003 med två kretsar en i Borås, Chi-kretsen och en i Karlskrona, Omega-kretsen. Som
framgår av bilaga 1 har inte någon nya kretsar startas i Sverige, med undantag för Kretsen
Lambda, Karlstad, som upplöstes 2002 och sedan nyinvigdes igen 2008 för att åter läggas
ner 2017.
Ända sedan 2007 har kretsarna uppmanats att försöka nyrekrytera Försök gjordes att starta
en ny krets i Norrköping. Gudrun Nylander och Marianne Skardéus gjorde under en
tvåårsperiod 6–7 besök i Norrköping, med många bra möten i samverkan med Högskolan i
Norrköping, men utan att en ny krets startades.
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Försök gjordes också att blåas liv i kretsen i Örebro och Jönköping men utan framgång.
Idéer fanns att försöka starta ”systerkretsar” i Helsingborg- Helsingör och ÖstersundTrondheim, men dessa idéer realiserades aldrig.
2018 har svenska riksföreningen 12 kretsar.
Nedlagda kretsar under 2005–2018 är
2005 Xi
2006 Ny
2008 Theta och Ypsilon
2009 Zeta,
2012 Omega,
2013 Rho
2015 Gamma
Se Bilaga 1 De svenska kretsarna 1972- 2018
Orsaker till medlemsavgångar och nedläggande av kretsar tillskrivs föreningens åldersstruktur. Medlemmar både i Sverige och internationellt en hög medelålder och rekryteringen av utbildare i aktiv tjänst har varit svår. Orsaker som anges är den tunga
arbetsbördan inom utbildningsområdet idag, men också att unga utbildare upplever
föreningens struktur som stelbent. Flera kampanjer och uppmaningar har gjorts till kretsarna
att arbeta för att värva flera medlemmar.
Ett annat skäl som angetts är den stora höjning av medlemsavgiften till den internationella
delen av föreningen när avgiften höjdes från 20 till 40 US$.
Så här såg en av flera appeller ut till kretsarna både i Sverige och i övriga delen av
föreningen
3. Appell till kretar och medlemmar
VÅR UTMANING OCH ALLAS ANSVAR: Att behålla och utöka!
Vi har just fått färska siffror beträffande medlemsantalet från vår rikskassör. Per 30 juni 2009 har vi 435
aktiva medlemmar, 10 passiva medlemmar och fyra hedersmedlemmar.
Som alla förstår är det nödvändigt att vi alla hjälps åt för att rekrytera fler medlemmar.
Vår utmaning är att vi åter blir över 500 stycken!
Vi behöver också starta nya kretsar och detta arbete pågår också. Har ni kontakter i kommuner som inte
har någon krets är jag tacksam för namn och adresser. Just nu ligger fokus på Norrköping och Karlstad,
och har ni kontakter där mottas uppgifter om dessa tacksamt.
Vid International Convention I Spokane, Washington State, USA, 2010 kommer de kretsar att
uppmärksammas, som
•

bibehållit antalet medlemmar från januari 2009 till maj 2010

•

ökat det totala antalet medlemmar under samma tidsperiod

•
utökat med medlem/mar från en sektor av utbildningsväsendet som inte är representerat i kretsen
och till den riksförening som startat en ny krets (eller lyckats ge nystart till en upplöst krets).
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Jag utmanar varje krets att försöka behålla medlemsantalet intakt. Om kretsen från januari 2009 - maj
2010 tappar medlemmar är utmaningen att ersätta dessa genom att rekrytera nya medlemmar eller att
återinstallera tidigare medlemmar.
Vi utmanar varje krets att försöka utöka det totala antalet medlemmar från januari 2009 - maj 2010. Detta
ansvar vilar på varje medlem. Utnyttja de nätverk ni har och försök. tänka okonventionellt!
Riksföreningen har utmaningen att försöka starta en ny krets före maj 2010 eller att försöka starta om en
upplöst krets. Det vilar på riksstyrelsen och AU att försöka identifiera var i landet, som det kan vara
lämpligt att försöka starta en ny krets och att planera och organisera för att detta skall bli verklighet.
Antar ni utmaningen?
Varje krets (två av de tre kriterierna) och riksförening, som uppnår målen kommer att uppmärksammas
vid 2010 International Convention i Spokane.
Ni kommer också att någon gång under våren 2010 uppmanas att skicka in er medlemsstatistik till mig,
så börja redan nu och föra anteckningar!
Skövde i september 2009
Marianne Skardéus
Ordförande i Medlemskommittén

4. Årsavgiften
Årsavgiften för medlemskap över tid. 1994 höjdes avgiften till 250 SEK, år.1997 till 300
och år 2003 till 400.
Medlemsavgiften 2009 var 500 SEK årligen och 2010 höjdes avgiften till 550 för aktiva
medlemmar, till 250 SEK årligen för passiva medlemmar och till engångsbeloppet om 600
för hedersledamot vid ett enstaka tillfälle.
Årsavgiften består av tre delar en del som går till den internationella avdelningen av
föreningen. (40 US$), en del som går till riksföreningen och sedan den del som kretsen
behåller. I Chi-kretsen t.ex. betalar medlemmarna 600 och då går 50 kronor till kretsen, 550
till riksföreningen minus de 40 dollar som sänds till internationella föreningen. Storleken i
kronor varierar utifrån dollarkursen. För dessa pengar får man ett nätverk,
informationsbladet NEWS, de pedagogiska magasinen
Bulletin och Collegial Exchange samt möjlighet att söka ett
antal stipendier.
Till riksstyrelsemötet 2011 i Växjö hade en motion
inkommit om en sänkning av avgiften, så att den bättre
skulle harmoniera med dollarkursen. Riksmötet avslog
motionen och beslöts att årsavgiften skulle vara oförändrad
under tiden 2011 - 2013: 550 SEK. Beslutade riksmötet
2017 att ingen höjning av årsavgiften skulle ske.
5. Medlemsbladet INFO och hemsidan
Informationsbladet INFO som 1997 började skickas ut till medlemmarna med två nummer
årligen, utvecklades under perioden från att ha varit en svartvit 12-sidig publikation i A5 format, till ett INFO år 2000 i A4-format med spalter och färger i rött och svart.
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Exempel på Infös utseende och innehåll. Ramar och mellanlinjer var i rött och bladhuvudet i rosa.
Loggan var naturligtvis också i färg
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2009 hade INFO börjat publiceras på Föreningens hemsida eller skickades ut per post till de
medlemmar som inte hade tillgång till e-post.
INFO utarbetades i layout-programmet InDesign Programmet inköptes
redan 2006 och togs sedan över av Marianne Skardéus som under flera år
utformade INFO. Med Ann-Charlotte Berglund som redaktör blev INFO
en fyllig produkt, som väl speglade vad som hände i föreningen både på
riksnivå och i kretsarna.
Redan 2009 startade en diskussion om behovet av ett separat INFO eller om det var möjligt
att låta INFO uppgå i hemsidan.
Vid riksmötet i Västerås 2009 beslöts att INFO tidningen skulle fortsätta som tidigare, i
bunden form och som pdf - fil på hemsidan, som kunde tryckas ut på papper för
vidarebefordran till kretsmedlemmarna. 2013 gavs INFO ut i sex nummer per år.INFO
avslutades och uppgick i hemsidan 2013.
Kretsarnas verksamhet har kontinuerligt publicerats på hemsidan och i INFO - så länge INFO
fanns kvar.
Webbredaktör Ebba Gamstedt, Alpha, utvecklade den svenska hemsidan under tiden 2010–
2012 men påtalade också behovet av professionell hjälp för en ny och modernare design av
hemsidan. Som webbmaster efterlyste hon också fler inlägg från medlemmarna och rapporter
från kretsmöten, vilket skulle göra hemsidan mer attraktiv. INFO-bladet låg fortsatt år 2012
på hemsidan, eftersom många medlemmar gärna ville ha ett INFO-blad i handen. INFO fanns
tillgänglig på hemsidan och kunde när som helst och skrivas ut därifrån.
2013 fick DKGs riksförening en ny webbadress: www.dkgsweden.weebly.com
Samtliga handlingar för riksmötet i Falun skulle nu publiceras på hemsidan. Dropbox infördes
också för medlemmar i AU och kretsordförande med avsikten att alla protokoll och andra
handlingar skulle återfinnas där. Budskapet från nuvarande webbansvarig är att ”idag läggs all
information ut direkt på nätet och allt som kretsarna skickar in blir publicerat.
Det blir mer och mer tydligt att sociala media är föreningens ansikte utåt. 2016 uppmanas
varje krets att ha en webbansvarig och en egen webbsida.
6. Matrikeln
Matrikeln utgavs från början i tryckt form vartannat år och var till stor hjälp för att hålla kontakt
mellan medlemmarna, men visade också genom sin utformning på den breda kompetens som
fanns inom föreningen, eftersom matrikeln också angav medlemmarnas arbetsplats,
lärarkategori och speciell pedagogiska intressen hos vederbörande.
2000 började Kerstin Bengtsson, Ny utveckla en databas. Databasens utveckling gick bra , men
svårigheten låg i att få in korrekt information om medlemmarnas prestanda. Det var hart när
omöjligt att få ihop en korrekt matrikel på grund av täta adressbyten och ändrade e-postadresser.
Därtill kom kostnader för tryckning och utskick.
År 2007 vid riksmötet i Umeå beslöts att en e-matrikel skulle utvecklas. Ebba Gamstedt, Alpha
och Marianne Skardéus, Chi tog på sig detta arbete. Hösten 2008 fick medlemmarna sin första
e-matrikel.
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Nu utvecklades också nya rutiner för registrering av nya medlemmar genom att en blankett
lades ut på hemsidan att skickas till Marianne Skardéus som sedan distribuerade informationen
till berörda instanser: IHQ, riksordförande, rikskassör och medlemsansvarig.
En viktig diskussion var hur och när distributionen av matrikeln skulle ske. Det beslöts att
matrikeln skulle distribueras en gång om året och att brytpunkten för revision/nya medlemmar
skulle vara i augusti. Sättet att distribuera e-matrikeln var svårknäckt. En idé var att lägga den
på webbsidan och via en kod ge medlemmarna tillgång till den. Idén förkastades dock och
matrikeln skickades därefter ut via e-post till kretsarnas matrikelansvariga. Detta system
fungerade rätt väl och 2013 uppdaterades e-matrikeln varje termin. Rapportering av nya
medlemmar, avlidna eller medlemmar som lämnat föreningen gjordes därefter till IHQ,
riksordförande och rikskassör. Den elektroniska uppkopplingen gjorde hanteringen både
snabbare och säkrare och var dessutom tidsbesparande. Matrikelkommittén lades.ner.2016
Sedan 2018 finns matrikeln tillgänglig på www-dkg.org. Medlemmarna uppmanas att
kontrollera sina uppgifter och korrigera dem om så behövs.

Kommittéer
Av bilaga 4 ” Svenska rikskommittéer” framgår vilka kommittéer som sittande arbetsutskott
AU valt att tillsätta. Antalet kommittéer har varierat från AU till AU.
2007 - 2009 var antalet kommittéer tio stycken. Under denna period var också svenskt
engagemang i internationella kommittéer stort. Detta betyder att många av de svenska
medlemmarna ställde sig till förfogande för att arbete i internationella kommittéer och blev
utvalda (appointed).
Se bilaga 5. Svenska medlemmar i Internationella kommittéer
Speciellt för perioden var expansionen till Danmark och Estland. Se under särskilt stycke nedan.
Programkommittén ansågs föråldrad och det föreslogs av den skulle läggas i malpåse.
Perioden 2011 - 2013 hade två nyheter vad beträffar kommittéerna. Det ena var införandet av
en kommitté med rubriken Education Excellence kommittén. Kommitténs uppdrag var att
uppdatera kriterierna för riksföreningens pedagogiska pris men också att lägga ut aktuell
forskning på hemsidan.
Den andra kommittén var en Ad hoc kommitté kallad ”DKG Resource Group” för utvecklandet
av en Strategic Action Plan för Sverige, en s.k. SAP. Medlemmarna i kommittén se bilaga 4.
Under 2011-2013fokuserade den nationella verksamheten på att diskutera framtidsstrategi och
att skriva en strategisk plan. I detta arbete var DKG Resource Group ett stort stöd genom sin
helhetssyn på föreningen, sin stora erfarenhet och genom sin breda förankring i kretsarna.
Utgångspunkt för arbete var
•

Vilka är våra styrkor?

o

Ett nätverk med stark pedagogisk och ämnesspecifik kompetens

o

Ett nätverk med många olika kompetenser och därmed en systemsyn på
utbildningsfrågor
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o

Erfarenhet av demokratiska processer

o

Kretsarnas program

•

Vilka är våra svagheter?

o

För lite marknadsföring. Vi är inte kända i samhället

o

För lite forskning i kretsprogram och programmen på nationell nivå

2012 till riksstyrelsemötet i Linköping förelåg ett första utkast. Materialet presenterades och
skickas sedan till kretsarna på remiss för synpunkter.

Så har skrev riksordförande Ingrid Stjernquist i majnumret av INFO 2012:
”Varför behöver DKG Sverige en vision och en strategi?
# DKG måste bli en attraktiv organisation för yngre och inflytelserika kvinnor.
# Vi skall påverka utbildningspolitiken!
# Tvärvetenskaplighet och systemsyn är viktiga för många av dagens frågor – här är DKG unik
i sin samlade kompetens.”

Hösten 2012 vid riksstyrelsemötet i Stockholm förelåg ett färdigt strategiförslag som skickades
ut på remiss ytterligare en gång.
Vid riksmötet i Falun 2013 klubbades dokumentet Strategic Action Plan Sweden State
Planen har som mål att
1.

Utveckla samarbete mellan kretsar inom och utom Sverige

2.

Öka medlemmarnas medverkan i DKG:s arbete

3.

Arbeta för en positiv medlemsutveckling

4.

Verka för Education Excellence

Dokumentet visar tydligt var ansvaret ligger för olika frågor. Strategiplanen har reviderats vid
ett par tillfällen och ser idag ut som nedan.
2017 års SAP återfinns på föreningens hemsida www.dkg.sweden.org
2017 togs också fram en Communication Plan som också återfinns på hemsidan
www.dkgsweden.com
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Ekonomi
30 mars 2008 fanns på föreningens plusgirokonto 127,000 kr, på kapitalkonto 90,000 kr och i
fonder 56 000. Räntejusteringar hade genomförts till 4.25% på kapitalkonto och 3,65% på
Nordea Sparkonto/Plusgiro.
Av medlemsavgiften gick 1 US$ till Scholarship Fund. Av denna behålls 0.8 US$ per medlem
av Svenska riksföreningen i en särskild svensk stipendiefond. O,2 US$ per medlem går till
USA.
Beslutades 2009 års riksmöte
•

att ett nationellt möte hålls vartannat år med utbildning för nya kretsordförande och
kassörer

•

att ersättning utgår för resor och logi för AU:s medlemmar till AU:s möten.

•

om ersättning med 500 kr för resekostnader som överstiger 1000 för riksordförande och
en revisor till riksmöte

•

0m ersättning för rikskassören till utbildningsmöte.

Öslöfs fond berördes på mötet 2009. Där fanns inbetalt 22 013 kr, dagsvärde 16 117. Till DKG
Riks Flermarknadsfond har inbetalats 45 000 kr, dagsvärde 39 770. Fonderna föreslogs vara
kvar med hopp om stigande kurser inom en snar framtid.
Stipendier och bidrag
Riksmötet 2009 beslutade också att tre stipendier på 1500 skulle delas ut för deltagande i
europeiska rikskonferenser och tre på 2000 för deltagande i internationellt Convention.
2011 beslöts att öka antalet stipendier för deltagande i europeiska konferenser och höja beloppet till 2000 SEK
För att främja utbytet mellan kretsar och utnyttja den kompetens som finns, är det möjligt att
söka ett bidrag från riksföreningen. Beloppet är på max 500 kronor.
Fram till 2013 föreläste följande medlemmar i annan krets än den egna, bl.a.:
Ingela Högberg m fl., Chi, Siwa-projektet
Berit Åberg, Sigma, projektet ”Stressmedveten skola”
Lena Nordesjö, Phi, Anna Sandström - en svensk reformpedagog,
Lena Nordesjö, Phi DKG som stöd för lärarfortbildning.
Marianne Skardéus, Chi, Att söka EU-bidrag,
Marianne Skardéus Chi Diktaturens skiftande ansikten
Marianne Skardéus, Chi, Europaregionen 20 år
Gunnel Larsson, Chi, Siri Derkert som modeskapare
Möjligheten till bidrag för gästföreläsare från annan krets kan fortfarande sökas av mottagande
krets.
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2014 beslöts vid ordförandemöte (riksstyrelsemöte) att avsätta 25,000 SEK för styrkommitténs
arbete med ERC Europé Regional Conference i Borås. Vidare rekommenderades att varje krets
skulle avsätta 5000 SEK som bidrag till registreringsavgifter samband med ERC.
Föreslogs vidare att varje krets skulle kunna ansöka om 15,000 SEK före 1 december 2014 för
att arbeta med medlemsrekrytering,
Det sjunkande medlemsantalet och därmed färre medlemsavgifter påverkade också budgeten
Intäkterna var år 2013 100 145 SEK och år 2014 88 955 SEK.

Ekonomisk diskussion
Vid riksstyrelsemöte 2016 rörde diskussion hur stort det ekonomiska bidraget skulle vara till
den europeiska hemsidan. Tre förslag diskuterades:
1.

Alla länder betalar lika mycket

2.

Total kostnaden delas på antalet medlemmar och man betalar efter det.

3.

Europeiska hemsidan använder sig av weebly som i princip är gratis. EF informerades.

2017 påpekades att fonderna borde omplaceras för bättre utdelning.

Vart går avgiftspengarna?
På frågan vart går pengarna som skickas till HQ?
44% går till anställdas löner.
15% går till society material.
11% går till 1nternational Convention
1% till Scholarship

VINSTER MED ATT VARA MED I DKG
Professionen i Fokus

FÖRÄNDRAT OCH VIDGAT PERSPEKTIV

GEMENSKAP/VÄNSKAP

STIMULANDS

INTERNATionellt utBYTE

UTVECKLING

UTMANINGAR

LÄRANDE

NÄTVERK/KONTAKTER

ERFRENEHTSUTBYTE

GLÄDJE

STIPENDIER

BREDD

STÖD
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Riksföreningens pedagogiska pris
Beslut fattades 1998 om instiftandet av ett nationellt pedagogiskt pris. Redan året därpå,
1999, utdelas i samband med riksmötet i Uppsala det första nationellt pedagogiskt priset till
Ruth Holmström, Kristianstad. Priset bestod av ett diplom och ett halssmycke från Skultuna.
Ansvaret för det pedagogiska priset ligger sedan 2014 på Education Excellence – kommittén
DKG-medlemmar kan föreslå en person - medlem eller ej - till priset.
Den som föreslås skall
•

med entusiasm verka för att det pedagogiska uppdraget genomförs på ett förtjänstfullt
sätt

•

verka för idéer som går att omsätta i det praktiska vardagsarbetet

•

vara informerad om aktuell forskning inom utbildningsområdet

•

använda sig av både beprövad erfarenhet och aktuell forskning i sitt yrkesutövande

Dessutom skall personen vara
•

en god representant för sin yrkeskår

•

vara engagerad i något utöver det vanliga inom sitt område.

Följande personer har tilldelats riksföreningens pedagogiska pris:
2017 Ulrika Johansson, My, ledarskap
2015 Kajsa Andersson, My, ledarskap och mångfald
2013 Ulrika Bergman, Rho
2011 Jessica Vestlund, My, matematik
2009 Eva Taflin, Falun, matematik
2007 Inga Lundvall, Eta, textillärare
2005 Christina Nettelblad Malm, Skövde, genusexpert
2003 Ingrid Stjernquist, Delta, naturvetare
2001 Birgitta Wallbom, Xi, idrottslärare

Svenska riksföreningen 40 år
En viktig händelse under 2014 var DKG - Sveriges 40-årsjubileum. Delta-kretsen har påtagit
sig ansvaret för svenska riksföreningens 40-års-jubileum i september 2014. Elsa Foisack och
Helga Skeidsvoll samt riksordföranden ingick i planeringsgruppen. Firandet gick av stapeln i
Malmö och Delta-kretsen hade gjort fina förberedelser.
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Fredagen började med en guidad tur i Rådhuset och det var Malmös första och kanske sista
kvinnliga borgmästare, Lena Janbring Lindholm, som på ett generöst sätt tog emot oss. Efter
en spännande information om själva byggnaden och om Malmö stad blev vi bjudna på en delikat
buffé med god dryck. Givetvis fick öronen också lite godis i form av en skönsjungande
kvinnogrupp. Tack Delta för ert otroliga arbete och för att ni hade ordnat bra priser på Kramers
hotell, ett av det äldsta och vackraste hotell i Malmö. Glädjande nog kom gäster från Finland,
Norge, Tyskland, Holland och USA och firade med oss svenskar.
Lördagen var det full aktivitet i högskolans vackra och ganska nya lokaler. Olika föreläsare
under temat hållbar utveckling visade olika studier och perspektiv inom detta viktiga område.
Beverly Helms f d internationell president höll en intressant föreläsning i vilket hon visade på
hur medlemsantalet har sjunkit i DKG och vad detta kan innebära för en hållbar organisation
m.m.
Föreläsningarna var en blandning av naturvetenskapliga och samhälleliga studier eller projekt.
Musik bjöds det på i pausen och dagen avslutades med massor av hembakade tårtor.
Söndagen fortsatte med ordförandemöte, utbildning av kassörer och ordförande. Deltagarna
ämnade ett soligt och varmt Malmö uppfyllda av mötet och med påfyllning av kunskap och
erfarenheter och sist men inte minst en fördjupad vänskap medlemmarna emellan.

Expansion
Danmark
Expansionen till Danmark skedde
på uppdrag till Marianne Skardéus
av ordförande i Internationella
expansionskommittén,
Marika
Heimbach och internationella
presidenten Jackie Cuppy 2005.
Under två år arbetades det med
uppsökande verksamhet i Danmark
med
början
i
huvudstaden
Köpenhamn. Gudrun Nylander
ställde välvilligt upp som chaufför
och rådgivare. 2006 gjordes en
femdagars lång turné, där Hjörring,
Aalborg,
Aarhus,
Haderslev
Odense och Ringsted besöktes.
Blivande medlemmar från Hjörring

Därefter utvecklades en kontakt i Hjörring på Jylland och en i Odense på Fyn. Stödet från
Expansionskommittén och Internationella presidenten var mycket värdefullt i arbetet med att
försöka starta kretsar i Danmark.
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2007 kunde två danska kretsar invigas i dessa städer. Vid invigningen i Hjörring deltog bland
annat vår Internationella presidenten Barbara Day och Marika Heimbach. 19 danskor invigdes
i Hjörring och 12 i Odense.
Efter invigningen upprätthölls kontakten med de nya kretsarna via besök e-post och telefon.
På grund av skolreformer och sjukdom visade sig att de danska kretsarna inte var livskraftiga
nog. 2012 upplöstes kretsarna.

Estland
Expansion till Estland hade diskuterats redan 1991 men först 2006 kunde på svenskt initiativ
ett arbete starta. Arbete kunde genomföras dels genom att Delegationen för fördelning av stöd
till kvinnors föreningsliv och jämställdhet ställde medel till förfogande dels genom Ann-Marie
Asker Baderstens (Alpha)
kontakter i Estland.
Efter besök, Pärnu och Tartu
några
snöiga
och
kalla
januaridagar planerades för ett
seminarium med rubriken
”Exchange of Experience in the
Field of Language Immersion”.
Svenska och estniska föreläsare
deltog samt Estlands utbildningsminister, Majlis Reps.
Seminariet
sponsrades
av
svenska pengar och blev en stor
framgång.
Seminariet som blev startskottet för Estland som blivande medlemsland.
Från vänster Ann-Msrie Asker-Badersten, Majlis Reps och Marianne Skardéus

8 mars 2008 kunde Estlands första krets Alpha i Tallinn invigas liksom den estniska
riksföreningen i närvaro av 24 estniska utbildare och 24 utländska gäster inklusive
Internationella presidenten Barbara Day.
I dag har Estland 47 medlemmar fördelade på tre kretsar, två i Tallinn och en in Pärnu.
Estland har också varit värd 2017 för Europe Regional Conference och firar 2018 sitt
tioårsjubileum. (Se rapport på svenska hemsidan av Marianne Skardéus).
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Kontakter
Svenska kretsarna.
Arbetsutskottet, AU, har på olika sätt försökt hålla kontakt med kretsarna dels genom besök av
ordförande eller annan person från arbetsutskottet. Ibland har ett AU -möte kombinerats med
besök hos någon krets. Kretsars jubileumsfirande har speciellt uppmärksammats.
Arbetsutskotten har i görligaste mån besökt de kretsar som önskat att få besök av riksordförande
eller någon annan från sittande AU. På senare år har resekostnaderna kunnat vara ett hinder.
Nyligen avsattes en budget för kretsbesök om 2500 SEK om året.
Vid Eta-kretsens 30-årsfirande deltog riksordförande Ann-Charlotte Berglund och f.d.
riksordförande Marianne Skardéus.
Riksordförande Catherine Bringselius-Nilsson deltog i Tau-kretsens 20-årsjubileum och
nyinvigde Lambdakretsen 2011 tillsammans med Irene Niklasson, Birgitta Johansson och
Marianne Skardéus, som varit behjälplig med kretsens nystart.
Riksordförande Ann-Katrin Swärd deltog i Mys 30-årsfirande. Under 2013–2015 tillämpades
i stor utsträckning principen att AU:s medlemmar deltog i den egna kretsens möten i så stor
utsträckning som möjligt.

ERC 2009 i Oslo

Norden
Riksordföranden besökte Finlands riksmöte i april 2012 och Estlands riksmöte i mars 2013.
På Estlands riksmöte deltog också Marianne Skardéus, Chi, och Gudrun Nylander, Pi.
Catherine Bringselius Nilsson var representant för svenska riksföreningen när Norge firade
40-årsjubileum som riksförening 2012.
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Riksordföranden, Gudrun Nylander, Pi, samt Anne-Mari Asker Badersten, Ebba Gamstedt,
Merike Sild och Ingrid Berglind, alla Alpha, besökte Hilda Taba-konferensen i Tallinn,
Estland i december 2012.
Chi-kretsen fortsatte sitt samarbete med riksföreningen i Norge. De svenska och norska
riksordförandena deltog i kretsens födelsedag 2012. Ingrid Stjernquist kommer i juni 2013 att
resa till Oslo för att diskutera ett utvidgat samarbete mellan länderna. Gudrun Nylander, Pi,
representerar Sverige på den tyska riksföreningens riksmöte i maj 2013.

Deltagande i Convention
2008 Convention i Chicago:
Birgit Svensson, Delta, Marianne Skardéus, Chi Ebba Gamstedt Alpha, Gudrun Nylander Pi,
Kerstin Nilsson My, Ingrid Stjernquist Delta, Ann Katrin Swärd, Phi Ann-Charlotte Berglund
Rho
2010 Convention i Spokane
Catherine Nilsson Bringselius Nilsson, Eta, Ann-Charlotte Berglund, Rho, Monica Tengling,
Chi, Birgit Svensson, Delta, Marianne Skardéus, Chi, Birgitta Johansson, Sigma, Gudrun
Nylander, Pi och Ingrid Stjernquist, Delta
2010 hölls ett förseminarium i Tacoma, Washington state, på temat Arts, där bl.a. Birgitta
Johansson, Gudrun Nylander, Catherine Bringselius Nilsson och Marianne Skardéus deltog.
2012 Convention i New York
Ingrid Stjernquist, AlphNa, Monica Tengling, Chi, Ebba Gamstedt, Alpha, Rigmor Jonsson,
My, Catherine Bringselius Nilsson , Eta, Birgit Svensson, Delta, Marianne Skardéus, Chi,
Birgitta Johansson, Sigma, Gudrun Nylander, Pi, Elsa Foisack Delta, Helga Skeidsvoll, Delta,
Eva Lönnfeldt, My, Ann-Charlotte Berglund, Rho, Chinna Österholm, Alpha och Ingrid
Berglind Alpha, Lisbeth Wieslander, Eta.
Några dagar före det internationella konventet i New York deltog Catherine Bringselius
Nilsson, Marianne Skardéus, Birgitta Johansson och Gudrun Nylander och Lisbeth Wislander
i ett pre-seminariet med titeln Purposeful Living i Washington DC.
2014 Indianapolis
Till Indianapolis reste några medlemmar för att delta i Convention där vi röstade fram en ny
president samt andra funktionärer som vår nya European Director 2014–2016 Marianne
Skardéus. Vi var väldigt många medlemmar totalt och många givande möten blev det även om
den mesta tiden gick åt till val och beslut om motioner.
Förseminarie For Purposeful Living hölls i Fort Wayne.

2016 Nashville
Bl.a. Ingrid Stjernquist, Marianne Skardéus, Gudrun Nylander, Monica Tengling
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2018 Convention Austin

Från vänster
Johansson och Gudrun Nylander.

Ingrid Stjernquist, Marianne Skardéus, Ewa

Europaforum
Våra internationella stadgar föreskriver att det skall finnas fora för Latinamerika, USA, Canada
och Europa. Europas forum är det yngsta. Medlemmarna i forum beslutar om verksamheten,
som skall vara av pedagogisk art. Varje land i Europa utser en deltagare.
Europaforum (EF) är organiserat enligt DKG CONSTITUTION - ARTICLE V –
ORGANIZATION.
EF arbetar enligt Forum Operational Guidelines antagna vid European Forum Meeting 2012 in
New York City. Följande punkter tas upp i Forum Operational Guidelines: Goals, Membership,
Finances, Organizational Structure, Officers, Areas of Activity.
EF har en budget på $3000 från DKG International för att täcka sina omkostnader för två
arbetsmöten under perioden, kostnader för anordnande av pre-conference vid European
Regional Conference och kostnader för den europeiska hemsidan.

Ordförande i Europaforum genom tiderna.
Första ordförande för Europaforum blev Marja-Leena Leskinen Finland, 1998 - 2000, följd av
Marianne Skardéus, Sverige 2000 - 2002. 2002–2004 tog Cor Wolff-Heinz från Nederländerna
över ordförandeklubban för European Forum och 2004–2006 var det Birgit Svenssons från
Sverige tur att axla uppdraget som ordförande. 2006–2008 var Ria Bleeker från Nederländerna
forumets ordförande. 2008–2010 valdes Diana Bell, Storbritannien till ordförande och följdes
sedan av Eija Puckare, Finland 2010–2012. Åren 2012–2014 var Ingibjörg Jonasdottir
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ordförande och efter henne var nederländska Riet M W Smits-Hoenderken 2014–2015 följd av
svenskan Ingrid Stjernquist 2015–2016.
2016–2018 var Kathrin Hodgson, Storbritannien, ordförande. Hon efterföljs nu av Elisabeth
Stärner, Sverige.

Europeiska regionalkonferenser
Sammanställningen The Europe Region - 20th Anniversary Overview 1970-2008 is now on our
web at this link: http://www.dkgeurope.org/european-forum-history.htm
Regionala konferenser i Europa
År

Ort

Land

Europe Regional Director

1999, Breukelen,

Nederländerna

Christina Lindqvist, Epsilon, Sverige

2001, Malmö,

Sverige,

Ann Catoor, Storbritannien

2003 Reykjavik,

Island,

Sigrun Klara Hannesdottir, Island

2005, Åbo,

Finland,

Marja Leena, Leskinen, Finland

2007, London,

Storbritannien,

Trijny Schmitz du Moulin, Nederländerna

2009, Oslo,

Norge,

Birgit Svensson, Delta, Sverige

2011, Baden-Baden, Tyskland,

Kate York, Storbritannien

2013, Amsterdam,

Nederländerna,

Marika Heimbach, Tyskland

2015, Borås,

Sverige,

Marianne Skardéus, Chi, Sverige

2017, Tallinn,

Estland,

Björg Nakling, Norge

2019, Reykjavik,

Island,

Ingibjörg, Jonasdottir, Island

Under tvåårsperioderna hålls vanligtvis två arbetsmöten samt två Europé Forum meetings i
anslutning till de internationella konferenserna.
Svenska riksföreningen har under 2007–2008 skickat två skrivelser till Euroapforum: En som
påpekar att forumet är en mötesplats för pedagogiska frågor och inte har en beslutande funktion
och en annan där forumet uppmanas att nå ut till alla medlemmar genom att sprida information
om vad som diskuteras vid forumet t.ex. genom en hemsida. Poängen är att även de medlemmar
som inte kan delta i Convention eller Europa Regional Conference skall kunna ta del av vad
som diskuteras. Tekniken har vi ju!
Redan 2009 föreslogs från svenska riksföreningen att en europeisk plattform skulle skapas, som
skulle kunna ligga under den svenska webbdomänen. Detta skulle möjliggöra bättre
kommunikation mellan länderna i Europa och mellan Euroapforum och European Regional
Director. Detta skulle påskynda utvecklandet av en europeisk hemsidan. Ebba Gamstedt, Alpha,
hade stor del i utvecklingen av denna hem-sida.
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Inför Europamötet i Oslo 2009 genomförde Europaforum en förkonferens på temat IT. Från
Sverige deltog Carin Ahlberg i Europa forums styrelse under åren 2007–2009
Under 2009 höjdes bidraget från vår Internationella styrelse från 2000 till 3000 US$ årligen för
Euroapforum.
Under riksstyrelsemötet 2011 väcktes åter frågan om resebidrag till European Regional Director
som enligt tillägg i Constitution har ett bredare uppdrag än tidigare. Förslaget är att varje
medlem bidrar med 1 Euro från medlemsavgiften årligen. Motionen som varit uppe tidigare
hänsköts till ett riksmöte i Växjö

Under perioden 2009-2011 har Europaforum lyft följande frågor:
•

En europeisk hemsida

•

Utökande av medlemsantalet, särskilt bland unga

•

Föreläsning om vikten av att använda nya teknologi

•

Stöd till europeiska pedagogiska projekt

•

Utformningen av programpunkterna

Vid möte 2018 i Austin beslöts att ingen medlem skulle sitta mer än två år och att.
Nedan en nyskriven DKG sång, skriven av två norska medlemmar.

Intryck från ERC i Oslo 2009
från Lillis Kirsh, ordförande i My, som för första gången deltog i en europakonferens.
Höga förväntningar. Fantastiskt mottagande på Rådhuset i Oslo. Inspirerande tal av
International President Carolyn Rants, som talade om vikten av DKG för kvinnliga pedagoger
och att vi blir flera. Vi måste tänka globalt men samtidigt värna om våra lokala föreningar.
Många intressanta föreläsningar speciellt intressant var Arni Holt från Norges Departement of
Family Affairs and Equality, som berättade om det medvetna och långsiktiga arbete som pågår
i Norge för jämställdhet.
” Viktiga diskussioner och nya insikter till trots är det ändå minnena av den sociala samvaron
som stannar längst …. Alla samtal i pauser med ”deltor” från när och fjärran förstärker
samhörigheten och gör att man verkligen känner att man tillhör en stor, internationell
organisation.
Jag ser fram mot möjligheten att delta i kommande Convention i Spokane 2010 och till
European Conference i Baden-Baden 2011.
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Euforia
Euforia – ett elektroniskt nyhetsbrev, ges ut digitalt med 3 nummer per år. De europeiska
ländernas presidenter ger korta glimtar från sina respektive riksföreningar.
Euforia sköttes under många år förtjänstfullt av Joan Carrol, Storbritannien. I dag har Riet Smits
åtagit sig uppdraget.
Europaforum stödjer det elektroniska nyhetsbrevet Euforia, som är ett bra och billigt sätt att
hålla kontakten mellan våra europeiska medlemmar och för att utbyta idéer. Nyhetsbrevet ges
ut fyra gånger om året och sänds till alla som har e-post. I Sverige läggs euforbia fram till nu ut
på vår hemsida www.dkgsweden.com

Exempel på teman i samband med Europaforum
1999 i Breukelen: To be young in Europe what does it mean?
2001 I Malmö: Language learning and cultural understanding
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2001 i Malmö: Partnership: Advancing Teaching and Learning
2003 i Reykjavik: Integration or Inclusion
2004 i Minneapolis: Old Purposes-New Measures
2005 i Åbo: Diversity- Possibilities or Threats
2006 i San Diego: Practising Democracy at School
2011 i Baden-Baden: Educational Challenges
2012 i New York: How do we want to shape our future in DKG
2015 i Borås: Migration
2016 i Indianapolis: Education In EU
2018 i Austin: Strategic Action Plan for the Forum

Utmärkelser och publikationer
Europe Achievement Award
År 2007 instiftade Europaforum en utmärkelse som hitintills utdelats till
2007 Dorothy Haley, Storbritannien
2009 Sigrun Klara Hannesdottir, Island
2011 Marianne Skardéus, Sverige
2013 Kate York, Storbritannien
2015 Trijny Schmitz du Moulin, Nederländerna
2017 Liisa Peltomaa, Finland

Jackie Thomas, Chair, Arts & Humanities Jury, The Delta Kappa Gamma Society
International
2017 Catherine Bringselius Nilsson Sverige
Press release: The Arts & Humanities Jury of The Delta Kappa Gamma Society International
is pleased to announce the publication of Meditation in NYC and Sky High in NYC,
photographs by Catherine Bringselius Nilsson in the DKG Gallery of Fine Arts, an online
gallery of works of art and letters at www.dkg.org. Nilsson, a resident of VÄXJÖ, SWEDEN,
is a member of ETA Chapter of the Sweden State Organization of the Society. (Jackie
Thomas, chair).
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Doktorsexamen
2018 Arja Ellen Mäntygangas, Chi
Avhandlingstitel: Contribution of Library Managers to the information Society

Artiklar publicerade i DKG:s tidskrifter och utmärkelser
The Delta Kappa Gamma Bulletin
2010 Marianne Skardéus, Chi: Building Connections through Study Abroad
The Delta Kappa Gamma Bulletin Collegial Exchange
2016 Volume 83-2: Marianne Skardéus, Chi: Three Stories of immigration: insights Shared at
Europe Regional Breakfast 2016
2017 Volume 84-2: Marie-Louise Nordesjö Epsilon: Working with Asperger Syndrom
Students - Reflections on an 18-year journey
2017 Volume 84-2: Marianne Skardéus Chi: Education-A Key to Integration of Migrants
2018 Volume 84-4: Marianne Skardéus, Chi: Are Single-Gender Organizations Still Needed
to Enhance Equal Opportunities.

Europe Regional Conference (ERC) i Borås 4-8 augusti 2015
Redan 2011 hade Sverige fått uppdraget att anordna det nionde europeiska regionmötet. På
Riksstyrelsemötet i Växjö beslöts att konferensen skulle ligga i Västsverige, dels på grund av
kostnaderna för lokaler och logi var höga i Stockholm, och för att Northeast Regional Conference hade hållits i Stockholm 1997. Det fanns också en poäng i att uppvisa en annan del av
Sverige.
Beslöts att en hoc kommitté tillsattes för att ta fram förslag till lämplig ort och lämpliga hotell.
Beslöts att uppdraget skulle gå till Beta, Sigma och Chi, d.v.s. Göteborg, Skövde och Borås att
till Föreningens internationella exekutiv direktör ta fram tre förslag inför hennes besök, som
sedan kan godkänna och besluta om med vem hon anser att man skall skriva kontrakt med.
Gruppen hade då Corlea Plowman vår internationella exekutiva direktör kom till Sverige tagit
fram nödigt material. I gruppen ingick Monica Tengling, chi, Arja Mäntykangas, Chi, Agneta
Ardfeldt, Beta och Marianne Olsson Sigma.
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Riksföreningen startade planeringen av Europakonferensen i Sverige genom att tillsätta en
styrgrupp
bestående av Ingrid
Stjernquist,
Rigmor
Jonsson
Catherine
Bringselius,
AnnKatrin
Swärd,
Elisabeth
Stärner,
Ebba Gamstedt,
Monica
Tengling,
Ingela Högberg,
Ingrid
Stjernquist
(ordförande) och
Marianne Skardéus
Europadirektör.
Så snart det blev
till konferensort

klart att Borås valdes
började
planeringsarbetet.
Steering Committee

Christina Sands fina dalahäst, eller ”The Millefleur Horse”, valdes som konferenslogo för att
symbolisera att ERC15 fokuserade på den positiva diversiteten i bildning, utbildning och
kunskapsinhämtning samt, inte minst, den samlade utbildningsexpertisen som
föredragshållare och
workshops gav konferensdeltagarna.
Vårt motto var”
Education – a lifelong dedication” och
konferenstemat var”
Educational Challenges”, “Excellence
in Education” och
“Education for the Future”.
Konferensen hade 215
konferensprogrammet,
med omnejd bjöd på.
precis lagom stor för
HQ i Austin kom vår
Schmid och Executive

deltagare som, förutom
njöt av all kultur och natur som Borås
Borås var en utmärkt konferensstad,
att inspirera till nätverksbyggande. Från
internationella president, Dr Lyn Bab
Director Sandra Smith Bull.

De ERC som vi har haft genom åren har utvecklats till en dynamisk plattform för diskussion
av såväl professionella, pedagogiska som utbildningspolitiska frågor. Cor Wolff-Heins från
Nederländerna räckte över stafettpinnen från Amsterdam tillsammans med ett inspirerande tal
om kunskapens ljus. Stafettpinnen var en lykta, som sedan skulle överlämnas till Estland.
Jessica Hintze från Universitets- och högskolerådet talade också om vikten av samarbete över
gränserna i sin EU session om Erasmus+ programmet.
Målet med ERC15 var att fokusera på föredrag och professionella workshops. Vi hade tio
föredrag fördelade på sex sessioner inklusive Euroapforum. ”Uthållighet” var ett av konferensens nyckelord. Vi besökte därför Navet Science Centre under en session. Navets mål är att
främja elevers intresse för teknik och naturvetenskap. De 32 intressanta workshops gav en
bred information om såväl intressanta pedagogiska teman som organisatoriska nyheter. Det
historiska perspektivet fanns i häftet ”Berömda kvinnor”. Varje krets lyfte fram en kvinnlig
förebild och häftet blev en exposé över Sveriges duktiga pedagoger och lärare. ”Berömda
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kvinnor” väckte stort intresse.

Europeiska riksordförande i Borås 2015 tillsamman International President Dr. Lyn Babb
Schmid.(längst till vänster)

”Celebrating Europé Luncheon” med syfte att lyfta fram den europeiska regionen. Sju av nio
Europadirectörer deltog tillsammans med vår brittiska ”Granny Dorothy Haley.
Sweden Night bjöd på svensk vissång och dans kring midsommarstången och Night on the
Town presenterade mannekänguppvisning och Ola Salo på stortorget i en ljum augustikväll.
Under den festliga banketten bjöd en mässingssextett från Fristad, (ort utanför Borås) på ett
stycke svensk kultur. ”Frista' He' Sextetten” är namnet, med lokal förankring till övningsfältet
Fristads hed.
Ett stort och varmt tack till Chi-kretsen som arbetade hårt både före och under ERC15 för att
ge deltagarna ett rikt och omväxlande program och en fin service. Eva Lindblads musik var en
finkulturell röd tråd genom hela konferensen
I vår utvärdering av ERC15 framkom bl.a. att föredrag och workshops bör höra bättre sam-man
och att workshops skall vara enbart professionella. Dessutom bör vi rationalisera bort vissa
aktiviteter, t.ex. dyra luncher och aktiviteter för vissa grupper. På så sätt får vi mer tid för
diskussion och lärande.

Internationellt arbete - Svenskar i internationella kommittéer se bilaga 5
Som medlem i The Delta Kappa Gamma Society International har man möjlighet att engagera
sig på kretsnivå, riksnivå och internationell nivå. Genom att engagera sig på riksnivå och
internationellt får man en ökad förståelse för föreningen och dess potential. De medlemmar
som har engagerat sig vittnar ofta om hur mycket det gett i form av kontakter och
uppskattning.
Ett engagemang synliggör individens intresse för föreningen och belönas med uppskattning.
Många av våra medlemmar har stolt kunna berätta hur deras engagemang lett till flera uppdrag.
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Det finns också ett intresse från
Svenska Riksföreningens sida att så många svenska
medlemmar som möjligt är aktiva i våra internationella kommittéer. Det är på detta sätt vi kan
påverka föreningens utveckling.
Föreningen har två rekryteringssätt till internationella kommittéer.
1.Man låter sig rekommenderas (av riksordförande, kretsordförande etc.) till 1–3 av de
internationella kommittéerna före 1 juni, det år det är internationellt Convention. Det är sedan
den nyvalda internationella presidenten som utnämner kommittédeltagarna. (Appointment).
2.Man låter sig nomineras (sista datum 15 september året innan Convention).
Nominering görs till Valberedning, Finanskommitté, Educational Foundation Board of
Trustees, och International Administrative Board (European Director, Member-at-Large,
International President, first and second vice President.) av valberedningen (Nominations
Committee), publiceras i NEWS, men valet görs vid Convention.
Många svenska medlemmar har deltagit i det internationella arbetet genom att engagera sig i
internationellt kommittéarbete.
Bilaga 5 visar vilka svenska medlemmar som arbetat i kommittéer och när.
Här en beskrivning av vad ett kommittéarbete kan innebära från Anne-Marie Asker
Badersten.
”Under åren 2008 - 2010 var jag medlem av Expansion Committee. Under den tiden var Dr
Carolyn Rants president för DKG International.
Kommittén bestod av fem representanter, en från varje region och jag representerade Europa.
Ordförande var Mary-Lee Makinen (Northeast Region). Uppdraget innebar bl. a. deltagande i
två möten på DKG:s huvudkontor i Austin, Texas.
Mitt första besök i Austin var 31 oktober 2008 och pågick några dagar. Mötet började med att
dr Rants presenterade sin vision av DKGs målsättning för de kommande två åren: ”From Vision
to Action -Advancing the Society”. Vår uppgift var framför allt att stötta de nyinvalda
medlemsstaterna Danmark och Estland och att målinriktat arbeta med att försöka få med nya
medlemsstater! Dr Rants betonade det viktiga i arbetet i varje Chapter/ krets! En s k Chapter modell hade utarbetats som vi skulle vidareförmedla till våra respektive länder.
Ett annat ledord var ”create the buzzz”, dvs hur man får till stånd medial uppmärksamhet.
Vi utarbetade ett dokument med kriterier för hur en rekrytering av ett nytt medlemsland till
DKG skulle kunna gå till och vad som fordrades. Som exempel togs hur vi hade gått till väga
vid rekryteringen av Estland.
Som medlem i Expansion Committee förväntades man vara aktiv vid sin regionala konferens.
I mitt fall blev det Europakonferensen i Oslo juli 2009. Jag ordnade en utställning om
medlemsländerna och presenterade kommitteens arbete på ett seminarium.
Åter i Austin för kommittéarbete i november 2009. Vi var alla glada över att Panama blivit ny
medlem! En framgång för E. C. Däremot var Danmark ett litet sorgebarn. Marianne Skardéus
fick i uppdrag av kommittén att resa till Danmark och försöka reda ut problemen!”
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Kretsprojekt 2011 - 2013
Chi-kretsens SIWA-projekt i Egypten har fortsatt med stöd från DKG:s Educational
Foundation med 7000 dollar.
Pi-kretsen hade 2011 - 2012 stöd med 2500 dollar från Educational Foundation till projektet
”Läsinlärningar i Gambia”. Kretsen fick 2012 - 2013 fortsatt stöd med 500 dollar.
Eta-kretsen stöder ett skolprojekt i Mali.
Phi-kretsen samlar vid varje månadsmöte in pengar som sedan skänks i form av resebidrag till
Estland State
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För framtiden och medan vi ännu minns.
Kretsarnas historia 2008 - 2018
Materialet är baserat på de berättelser som lämnats in av Svenska riksföreningens kretsar.
före 15 oktober 2018.
Översikt över kretsar genom tiderna se bilaga 1.
Kretsarna ansvara för innehållet.

ALPHAKRETSEN STOCKHOLM
Profil:
Kretsen bildades 1972 och är den första som bildades i Sverige. Många har varit medlemmar
länge. Medelåldern är hög. De flesta har uppnått pensionsålder. Det är få som har heltidsarbete.
Vi är energiska och intresserade pedagoger. Vi har tid och tycker om att träffas. Det finns ett
stort kulturintresse i gruppen. Vi vill och försöker bidra med våra kompetenser på olika sätt.

Ordförande och styrelser:
2008 -2010: Ingrid Berglind, ordf. Ebba Gamstedt, sekr. Berit Malmgren, kassör, Merike Sild,
Britt-Marie Kekonius, Else Rumar, past.
2010 -2012: Merike Sild, ordf. Ebba Gamstedt, sekr. Harriet Öhman, kassör, Barbro
Wanhainen, Asta Levinson, Kerstin Petti, Ingrid Berglind, past.
2012-2014: Harriet Öhman, ordf. Ann-Charlotte Enhamre, sekr. Christina Österholm, kassör,
Charlotte Ahlqvist, Birgitta Carlsson, Barbro Wanhainen, Ebba Gamstedt (2013-2014),
Merike Sild. past.
2014-2016: Inger Palmqvist, ordf. Kristina Åsenius, sekr. Christina Österholm, kassör, Mona
Nyberg, Birgitta Carlsson, Ann-Charlotte Engdahl, Harriet Öhman, past.
2016 -2018: Jeanette Rangner Jacobsson, ordf. Kristina Åsenius, sekr. Christina Österholm,
kassör, Mona Nyberg, Birgitta Carlsson, Ann-Charlotte Engdahl, Inger Palmqvist, past.

Program:
Våra program försöker vi göra intressanta och varierade. Varje styrelse inventerar sina
kontakter och intressen och programmet utformas utifrån dem. Ofta har vi ett tema. Kretsens
medlemmar är ju alla resurser, som ofta har jobbat med intressanta projekt, som de kan berätta
om. Nya medlemmar får hålla egoföredrag, som alltid är uppskattade. Samtidigt bjuder vi in
personer med spännande kompetenser att hålla föredrag. Aktuellt i samhället omkring oss
påverkar förstås och vi försöker ha en ”röd tråd” i vårt programutbud.
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2009 hade vi temat ”Kvinna i en global värld”. En av Anne-Marie Asker-Baderstens goda
vänner, f.d. ambassadören i Lissabon och Helsingfors, Kerstin Asp-Johnsson, även rektor för
UD:s diplomatprogram 2002-2007, kom och berättade om ”Hårt arbete under kristallkronor.”
Vår medlem, skolledare Berit Malmgren, delgav oss sina erfarenheter från ett besök med en
grupp elever i södra Kina. Vi fick höra om kulturkrockar och den kinesiska skolan. En annan
medlem, Asta Levinson-Persson berättade om besök i Afrika och ”Globträdets” betydelse för
hennes skola. Om ”Globträdet” och ”Barns rätt” har Kajsa Dahlström talat. Mona Nyberg har
berättat om sin tid som rektor på Svenska skolan i Peking. Journalisten Marika Griehsel har
rapporterat från sitt arbete i Sydafrika och visat sin film.
Ett tema har handlat om” Språk och Språkutveckling”. Vi fick höra Christina Svensson, lärare
på Högsätraskolan på Lidingö, berätta om sitt arbete i en förberedelseklass med elever från
skolår 6 till 9. Ingrid Sahl presenterade den tvåspråkiga undervisningen på Johannes skola. Inga
Hansen-Puke har informerat om ”Språkutvecklande arbetssätt i klasser med flerspråkiga
elever”. Merike Sild förklarade först bakgrunden till en del datatekniska ord och introducerade
sen Simon Jonsson, datasamordnare i Vallentuna, som berättade om ”Utvecklingen av digitala
läromedel och verktyg i skolan.” (2011.)
Helena Bross har pratat om ”Läsningens betydelse” och presenterat sina lättlästa böcker. Ett
intressant studiebesök gjordes i Rosenhillskolan, som har Tal och Språkklasser. Kristina
Åsenius talade där om ”Språkets sårbarhet.” Föreningen har också besökt Waldemars udde och
sett utställningen om Sagabiblioteket.
Medlemskvällar med aktuell DKG-information är viktiga. Varje ordförande ska rapportera från
riksmöten. Ibland har personer från Riksstyrelsen eller Riksordföranden besökt och informerat
vår krets. De som har varit på Convention i USA eller på Europamöten har förmedlat sina
intryck. Alphakretsen har haft besök av Marianne Skardéus, Ann-Katrin Svärd och förstås våra
egna medlemmar, Ebba Gamstedt och Ingrid Stjernquist när de satt i AU.
Ett annat återkommande omtyckt program är Ulla-Britt Fribergs Litterära aftnar. Hon har då
föreläst om olika författare på Söder, bl.a. Hjalmar Söderberg, Moa Martinsson och P.A.
Fogelström. God förtäring har ingått i dessa kvällar. Även Strindbergsåret har uppmärksammats
med en uppskattad visning av Strindbergsmuséet i Blå Tornet.
Andra spännande program har handlat om Mattor, Hantverksvandring i Gamla Stan,
Undervisningen på Sofia distans, Omorganisationen inom Polisen, Information om
Yrkeshögskolan på Frans Schartaus Handelsinstitut, Besök hos sångpedagogerna på Vocal
Devotion samt Nyaste konsten i Tunnelbanan med Tiiu Valmet. Vår medlem Ingrid GullbergWolff har flera gånger guidat oss på Naturhistoriska Riksmuséet och även lett oss på vandring
i Bergianska parken.
På Vårfesten sker invigning av nya medlemmar och vartannat år val av ny styrelse. Vi har varit
på Millesgården, i Vaxholm, både i Tornvillan och på Hotellet samt på Farsta gård. Systrarna
Ingrid Berglind och Christina Österholm samt Birgitta Carlsson har genom åren ansvarat för
festligt mingel och ibland all mat på våra fester och möten.
Julfest har vi alltid i december med julbord, lotteri och ibland en talare eller underhållning. Var
den äger rum beror på styrelse och tillgång till lokal. Vi har varit i Estniska skolan, i Estniska
huset, i lokalen på St Paulsgatan och på Alle mans katt i Gamla Stan.
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Vi i Alphakretsen har ett eget, mycket uppskattat kultur-och teaterombud, Anne-Mari AskerBadersten. Hon har genom åren ordnat biljetter till en mängd föreställningar på Stadsteatern,
Dramaten och Folkoperan till medlemmarnas glädje och gemenskap.
Varje terminsprogram innehåller minst en möjlighet till konstupplevelse. Vår medlem Jeanette
Rangner-Jacobsson, museipedagog på Nationalmuseum, har visat aktuella konstutställningar
under åren, vilket är mycket uppskattat. Hon har också haft workshops om konst och berättat
om arbete med konst bland barn, äldre och invandrare.
De senaste åren har vi, liksom samhället i övrigt ägnat oss åt frågor omkring integration,
migration och mångkultur. Birgitta Ornbrant har lett samtal och diskussioner, Teol. Dr. Åsa
Lövén har delgett oss sin forskning om ”Asylexistensens villkor”. Vi har läst dramatiska
berättelser av syriska flyktingar på Medelhavsmuséet. Integrationscoach Kärstin Nilsson Björk
har berättat om sitt arbete med att hjälpa nyanlända att få en inblick i samhälle och arbetsliv. Vi
funderar på vad vi kan göra som enskilda och som förening. Resurser finns ju.

Medlemsutveckling och aktivt deltagande:
2008 hade kretsen 51 medlemmar. 2010 var antalet 40. Sedan dess har det pendlat däromkring.
Några har slutat, några nya har valts in. Nu är antalet 37. Gäster har bjudits in, några har blivit
medlemmar. På våra möten brukar vi vara 15 - 20 personer.
Vi funderar mycket på rekrytering. Vi skulle önska att flera yngre och aktiva blev intresserade
av våra program och nyfikna på vår förening, att de där skulle finna den stimulans och
gemenskap, som många av oss äldre gör.

Datorisering och hemsida:
Alphakretsen har en liten grupp som jobbar med hemsidan. Alla program och all info mailas
till medlemmarna. Matrikeln uppdateras ständigt.
Kommunikation inom kretsen sker via mail, hemsidan plus naturligtvis personliga kontakter.

Studieresor:
I mars 2009 besökte fyra alphor danska Hjörring och Alphakretsen där. Ett digert program
erbjöds med besök i danska skolor på olika nivåer. Det pedagogiska utbytet och den varma
sociala gemenskapen gav mersmak.
23 - 26 sept. 2009 fick vår krets återbesök av fyra lärare från Hjörring. Svenska värdar var Else
Rumar, Anne-Mari Asker-Badersten, Jeanette Rangner samt Kerstin Petti. I besöket ingick en
presentation av ett projekt mellan Nationalmuseum och Huddinge Komvux, ”En målning tusen berättelser”, studiebesök på Estniska skolan och guidning i Gamla stan. Vidare besök hos
Susanne Fabricius på hennes Fältskola på Eggeby Gård samt på kvällen, 25/9, Folkoperan, som
gav Bizets Pärlfiskarna.
8 -11 sept. 2011 åkte Alphastyrelsen, under ledning av Merike Sild till Gotland för att förbereda
höstens arbete och vara tillsammans.
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20 - 21 jan 2017 inspirerade Utställningen om Helene Schjerfbeck att åka till Åbo. Susanne
Fabricius tog initiativet. Nio personer reste. Kontakt togs också med Gammakretsen i Åbo, som
gav tips, ordnade ett studiebesök och bjöd på trevlig samvaro.

Kontakter nationella och internationella:
Under åren har ett visst pedagogiskt utbyte mellan de svenska kretsarna skett. Ofta efter
kontakter under riksmöten eller inspirerande workshops på internationella konferenser, som har
väckt nyfikenhet. Sålunda har Alphakretsen inbjudit bl.a. Berit Åberg, från Sigma som föreläste
om stress och berättade om ”Stenens hemlighet”. Marianne Skardéus, Chi, har redogjort för
”DKG:s arbete och intentioner och vad som varit aktuellt nationellt och internationellt”.
Martina Lundström från My berättade om ”Interaktiv undervisning” i sitt arbete som ITutbildare och projektledare i Linköping. Ingela Högberg och Margareta Grolander från Chikretsen, Borås, kom och informerade om sitt arbete med ”Kvinnor, språk och textilt hantverk”
i oasen Siwa i Libyska öknen i Egypten.
Medlemmar från andra kretsar har ibland deltagit i våra medlemsmöten när de besökt
Stockholm och vi har deltagit i medlemsmöten hos kretsarna i Linköping, Uppsala och
Västerås.
Deltor från USA, som har planerat besöka Stockholm, har tagit kontakt med vår krets. Vi har
tagit emot på Arlanda, guidat i Stockholm och bjudit på en lunch eller middag, ibland också
ordnat boende.
Inför Riksmötet i Västerås i mars 2009 kom Dr Carolyn Rants till Stockholm. Anne-Marie
Asker-Badersten och Ingrid Berglind tog emot vår internationella gäst på bästa sätt med frukost
på Grands veranda, guidning i Gamla Stan och på Söder och hembesök. Anne-Marie hade
lyckats få till ett besök på Stadshuset och sent ska man glömma Carolyns förtjusning när hon
fick träffa Stockholms borgmästare i full mundering och därtill blev fotograferad med honom!
Dessutom fick hon en privat visning genom Stadshuset och en liten svängom i Gyllene
Salen….Känna sig lite som på Nobelfest…..
På grund av Anne-Mari Asker-Baderstens goda kontakter i Estland och att hon är ”gudmor” till
kretsen i Tallinn, har hon och medlemmar från Alpha varit där flera gånger och deltagit i
konferenser, firat födelsedagar m.m. Vi har också inviterat våra estniska systrar till möten i
Sverige.

Riksmöten och internationella möten:
Varje år inbjuder riksstyrelsen till riksmöten. Kretsarna byts om att arrangera dessa möten, som
förutom utbildning och mötesförhandlingar erbjuder intressanta föreläsningar och studiebesök
samt en festmiddag med underhållning. Deltar man i dessa möten lär man känna städer i Sverige
och får ”det mesta av det bästa”. Vi har varit flera från Alpha, som förutom vår kretsordförande,
har deltagit i bl.a. Göteborg, Västerås, Kristianstad, Linköping, Falun och Malmö. Vid
riksmötet 9-10 april 2011 i Växjö valdes Ingrid Stjernquist till riksordförande och Ebba
Gamstedt som rikssekreterare, båda medlemmar i Alphakretsen. 24-26 september 2012 hölls
riksstyrelsemöte i Stockholm. Temat var ”Land och Stad” med tonvikt på den unika
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Nationalstadsparken, som skär som en grön oas rakt igenom huvudstaden. Mötet inleddes på
Universitetet i Geovetenskapens hus där Ingrid Stjernquist tog emot och ledde en diskussion
om föreningens framtid och presenterade sin strategiska plan. På lördagen föreläste leg.
Psykolog Anita Törnqvist om ledarskap, universitetsadjunkt Bo Eknert förklarade och belyste
begreppet nationalstadspark och Susanne Fabricius berättade om utomhuspedagogik. Besök
kunde göras på Eggeby gårds naturskola eller i Edvard Andersons växthus. På kvällen var det
fest på restaurant Gondolen. Alphakretsen passade på att fira 40 år.
Vår äldsta medlem Ulla Assarsson-Eklöw höll tal, god mat serverades och vi sjöng
stockholmsmelodier. På söndagen var det stadsvandring med Åke Malmberg från
Konserthustrappan till Nationalmuseum där Jeanette Rangner visade utställningen Det moderna
livet-franskt 1800-tal, ”Land och Stad”. Riksmötet avslutades med lunch på båten Harö. Under
dessa mötesdagar deltog och bidrog alla alphor.
25 april 2015 var det återigen kallat till Riksmöte i det gröna Geohuset på Stockholms
universitet. Nu var Ann-Katrin Swärd, Phi-kretsen, riksordförande. Hon hade kallat alla
kretsordförande till möte på restaurant Chop Sticks kvällen före. På lördagen fick vi lyssna till
rektor Kajsa Andersson från My-kretsen, som blivit utsedd till Årets pedagog. Hon föreläste
om ”Möjligheter och utmaningar för en mångkulturell skola med ett interkulturellt
förhållningssätt” Vi alphor ordnade med det praktiska. Cirka 30 medlemmar deltog i mötet.
Nästan alla kretsar i Sverige var representerade.
Sedan Europa blev en egen region har medlemmar från Alphakretsen deltagit i de regionala
konferenserna som anordnats, 2009 i Oslo och 2011 i Baden-Baden. Några medlemmar har
även varit på Regional Conferences i USA.
5 - 8 augusti 2015 var Region Europas konferens förlagd till Borås. Ca 10 medlemmar från
Alpha deltog. Varje krets hade fått ett uppdrag. Vi skulle tillverka en midsommarstång
tillsammans med My. Varje krets i Sverige skulle också skriva om en kvinna, som betytt mycket
för sin stad och/ eller krets. Alpha valde att intervjua och skriva om den då 90-åriga Ulla
Assarsson-Eklöw, som varit med sen kretsen grundades och varit en verklig stöttepelare. Det
är alltid berikande att vara med på dessa konferenser och träffa pedagoger från olika länder.
DKG är stort!
26 - 29 juli 2017 var Europakonferensen förlagd till Tallinn. Vi var sex alphasystrar där.
Estniskorna firade också 10-årigt medlemskap och bjöd oss deltagare på ett fantastiskt
innehållsrikt och välorganiserat program.

Uppdrag för Svenska riksföreningen och DKG international.
Ingrid Stjernquist har haft följande uppdrag i Svenska riksföreningen:
- Ledamot i Riksstyrelsen, AU, 2007–2009
- Riksordförande 2011–2013
-Ordförande i Steering Committe för europakonferensen i Borås 2015
Ingrid Stjernquist har haft följande Internationella uppdrag:
- Member of the Educator Award Committee 2008-2010
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- Member of Education Excellence Committee 2014-2016
- Chair of European Forum 2015-2016
- Member of the Leadership Committee 2016-2018
- Member of the Communication and Marketing Committee 2018-2020
Anne-Marie Asker-Badersten har haft följande internationella uppdrag:
- Member of International Expansion Committee 2008-2010
Att vara medlem i en internationell kommitté innebär regelbundna resor till och arbete på
huvudkontoret i Austin, Texas, och man förväntas hålla workshops och informera på möten och
konferenser. Således har Ingrid medverkat vid samtliga Regional Conferences de senaste tio
åren. Hon har, som estniska, med många viktiga kontakter, starkt bidragit till Estlands
medlemskap i DKG. Hon arbetade också för Danmark, Polen och Lettland samt Japan, som nu
är medlem.
Ebba Gamstedt var rikssekreterare 2011 – 2015.
Inger Palmqvist är med i svenska finanskommittén sen 2015.

Stipendier och Pedagogiskt pris:
Speciallärare Kristina Åsenius erhöll 2014 stipendium efter ansökan från DKG Educational
Foundation´s 50th Anniversary Award. Hon kunde då genomföra matematikprojektet ”Math
Games- A way to Experience Numbers and Embody Mathematical Concepts.” De tilldelade
medlen gick till inköp av laborativt material och olika typer av pedagogiska spel. Kristina har
presenterat och utvärderat sitt projekt för oss på ett medlemsmöte i Alpha.
Alphakretsen har inte delat ut ett eget pedagogiskt pris, men gett förslag på pedagog till det
nationella priset.

Glädjeämnen:
Det är en glädje att vara med i DKG. Att få träffas och samtala med olika pedagoger, få nya
vänner och inspireras av intressanta program. Unnar man sig att åka på riksmöten och
internationella konferenser ger det fantastiska upplevelser och proffsiga föredrag, som ger
kunskap och vidgar vyer samt lite fest och lyx. Vi är flera i Alphakretsen som tycker att
medlemskapet i DKG har berikat våra liv och det vill vi förmedla i vårt fortsatta arbete.

För Alphakretsen, sept.2018, i samråd / vid pennan Inger Palmqvist
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BETAKRETSEN GÖTEBORG
Inledning:
Hösten 2008 står Betakretsen i Göteborg som värd för Riksstyrelsemötet.
Vid detta möte deltog 66 deltagare från olika kretsar DKG.
Temat var Lärande för hållbar utveckling där intressanta föredrag hölls av olika experter
såsom professor, prodekan Inga Wernersson, universitetslektor, fil dr Inger Björneloo och
doktorand Ingela Bursjöö. Olika aktiviteter ägde rum under helgen runt om i staden och under
lördags-kvällens middag på Dicksonska Palatset, höll Betas styrelse i olika historiska inslag
och tillbakablickar.
Verksamheten inom Beta har präglats under åren 2008 – 2018 av mycket intressanta
innehållspunkter vid våra månatliga sammankomster tex:
-Studiebesök på Konstmuseet, Universeum, Sahlgrenska-Kvinnokliniken,
Lärarutbildningsnämnden i Gbg,
-Besök ute på olika grundskolor och gymnasier,
-Pedagogen,” Elevers språk i naturvetenskapliga förklaringar”
-Besök på en Reggio Emilia förskola i Lerum,
-Aktiv Kvinna Hälsa o Motion gym,
- Zoologen ”Att popularisera naturvetenskap”
I samband med vårt 40-årsjubileum 23/10 2013 besökte vi Ester Mosessons restaurangskola där
vi också blev serverade en härlig middag tillagad av skolans elever. Dessa berättade om skolan
för oss och presenterade menyn. Skolan som grundades 1928 var Göteborgs första
Restaurangskola. Allt sedan dess har skolan förknippats med välutbildade och kompetenta
kockar, sommelierer, charkuterister, kallskänkor, bagare och dietister.
Vidare har vi kunnat följa olika kompetenser, upplevelser och erfarenheter hos våra
medlemmar i samband med EGO-föredragen inom Beta.
Därutöver har vi tagit del av Matematik- och No-forskning som resulterat i doktorsexamina,
Svenskämnets betydelse och vikten av att tidigt ge barn ett språk.
Skolpresentationer varvat med bokcirkelpresentationer har varit återkommande inslag.
Rektorsutbildningens och Lärarutbildningens dagsläge har varit av stort intresse inom kretsen
där olika företrädare besökt oss och rapporterat dagsläget.
Vid några tillfällen har vi bjudit in nya riksordförande för att på ett nära plan få möjlighet att
diskutera och ventilera olika frågor.
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Kretsen har under denna period givit ett ekonomiskt bidrag till en skola i Afrika med hjälp av
Svenska kyrkan. SOLWODI var ett initiativ i Tyskland se
https://www.solwodi.de/791.0.html?&L=1
Utöver de olika inslagen av aktiviteter vid våra träffar ska nämnas den årliga Nobelfesten,
som ägt rum hemma hos kretsens Gun Ericsson i alla år, där även kretsens Ann-Marie Kyrk
varit föredragande om årets Nobelpristagare i litteratur.
På bilden nedan längst fram Gun Ericsson: Vi minns Gun med glädje och saknar henne
mycket.
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Beta har gjort sammanställning av kretsens kompetenser. Tillstånd att publicera finns.
Seovan.
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Utveckling
Efter 2015/2016 har medlemsantalet sjunkit kraftigt. Orsaken till detta är dels åldersskäl och
dels svårigheter finna yngre krafter som inte får ihop tillvaron med arbete, hem och småbarn.
Därför har vi försökt få till stånd ett projekt 2016, som byggde på att kretsmedlemmarna skulle
med hjälp av kunniga experter starta ett forum för nyanlända pedagoger för att lättare komma
in i svenska samhället. För detta fick vi ett startbidrag av Riks men p g a sjukdomar och dålig
hälsa och få kvarvarande medlemmar inom Beta, har detta inte kommit igång.
Vi hoppas kunna finna nya former och sätt för ett framtida Beta, kanske tillsammans med annan
krets eller ett nätbaserat forum där nya medlemmar lättare kan få till stånd ett samarbetsforum.
Det är en stor förhoppning bland oss f.d. Betor att framtidens goda, aktiva och skickliga
pedagoger känner ett lika starkt behov av gemenskap och utbyte med andra pedagoger runt i
vår värld både nationellt som internationellt, som vi har gjort.
Källor: Betas Löpande dokumentationer, Kallelser, Dagordningar, Programinnehåll, Protokoll,
Budget, Verksamhetsberättelser samt underlag från DKG
Inga Alander, Agnetha Ardfelt, Anita Meienberger
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DELTAKRETSEN MALMÖ/LUND
Medlemskapet
År 1973 var och är ett viktigt år för oss i Deltakretsen. Den för oss medlemmar så stimulerande
deltakretsen var en bland de första som grundades här i Sverige. Bland oss som idag är
medlemmar i deltakretsen finns några av de som var med redan då, år 1973. Deras långa
medlemskap under 46 år berikar oss alla. Vi brukar säga att vårt medlemskap i DKG känns för
oss som ett medlemskap, en gemenskap, ”för livet” (ad vitam). Åren har gått och åren går och
vi blir alla äldre, självklart inget vi kan göra något åt.
En del av oss medlemmar i deltakretsen är pensionärer. Vi har våra undervisnings-erfarenheter
bakom oss men vi håller sannerligen vårt undervisningsengagemang levande idag och har det
förhoppningsfullt även framför oss. Vi försöker minska medelåldern i vår deltakrets, men det
är svårt. Vi vet också att kraven på våra lärare i dagens skola är absurt stora med absurt
utvidgade läraruppgifter. Har man då tid och ork att engagera sig i t.ex. DKG. Då är det svårt
att få ned medelåldern i vår deltakrets, men vi stretar på.
En del av oss medlemmar i deltakretsen är idag verksamma inom skola och utbildning. De är
lärare i grundskolan, gymnasiet, universitet och högskola. Genom dessa blir vi alla uppdaterade
vad gäller dagens skola och utbildning. Trots eller snarare tack vare tjänsteår i perfekt och
presens så håller vi, i nuläget 22 medlemmar, i deltakretsen vårt pedagogiska engagemang
levande och därmed självklart vårt engagemang i DKG – Collegial Exchange.
Kretsordförande
De som varit ordförande under dessa 10 år är i nämnd ordning Monika Kristiansson, Helga
Skeidsvoll, Elsa Foisack, Madeleine Anderberg, Birgit Svensson. Vi medlemmar tycker att våra
ordförande och deras styrelser under dessa tio år har skött uppdraget med den äran. Flera av
deltakretsens medlemmar har varit styrelsemedlemmar i flera omgångar, vilket gett stabilitet
och kontinuitet. Häften av deltakretsens medlemmar har varit styrelsemedlemmar, vilket gett
dessa medlemmar fördjupade kunskaper om DKG. Deltakretsen ambition är att alla under
någon period skall vara styrelsemedlemmar för sitt eget engagemang och för insikter om djupet
och uppdraget i ett medlemskap i DKG.

2008 - 2010
Program
Teman för våra sammankomster har under 2008-2010 varit följande: Hållbar utveckling sett ur
olika perspektiv och Deltas yttre och inre liv. Vad kan DKG göra för mig och vad kan jag göra
för DKG under Monika Kristiansson och hennes styrelses ledning. Under dessa två år har vi
fått lyssna på Inger Enkvist ”Skolan som bildningens förutsättning”, Lena Tullberg ”Darwins
evolutionsteori utifrån artiklar i tidskriften Forskning och Framsteg”, Lena Tullberg
”Diskussion utifrån filmen Pingvinerna”, Elsa Foisack ”Döva barns lärande i matematik”,
Gudrun Einarsdottir ”Lärandemiljö för elever som använder alternativ och kompletterande
kommunikation, AKK”, Helga Skeidsvoll ”Socialtjänsten möter skolan utifrån ett barn- och
föräldraperspektiv”, Lotta Anderson ”Några forskningsperspektiv kring barn och unga med
komplexa funktionsnedsättningar”, Fanny Jonsdottir ”Hållbar Lärarutbildning”, Bodil
50

Rasmusson ”Biståndsarbete genom utbildning om barns rättigheter”, Sanne Vils ”BRIS”, Lena
Lang ”Ytterst berörd – sällan hörd”.
Kulturupplevelser i trevlig samvaro har under dessa år bl.a. varit en kväll på Skissernas museum i Lund, där vi också fick lyssna på Nordic Voices, en norsk vokalensemble, besök på
Kulturcentrum Skåne i Lund, där vi också fick se Vidare, en teaterföreställning, Barbershopmusik av gruppen Limelight samt gemensam måltid på sta´n.
Deltagande i Svenska riksföreningen och internationella evenemang
Under åren 2008 - 2010 har vi i deltakretsen fått information från våra deltagare som deltagit i
Riksstyrelsemötet i Göteborg (september 2008), Riksmötet i Västerås (mars 2009), Riksmötet
i Kristianstad (maj 2010), European Regional Conference i Oslo (augusti 2009) och inte minst
information från International Convention i Chicago (2008). Att få ta del av våra medlemmars
deltagande i dessa ger oss en uppskattad påminnelse om att vi i deltakretsen Malmö/Lund är en
del av DKG i Sverige, är en del av DKG i världen.
Fanny Jonsdottir är medlem i riksföreningens Kommittén för pedagogiskt pris. Lena Tullberg
är medlem i Programkommittén. Vad gäller nationella uppdrag så är Ingrid Stjernquist och Elsa
Foisack medlemmar i Programkommittén. Birgit Svensson är medlem i Ledarskapskommittén.
Vad gäller internationella uppdrag så är Ingrid Stjernquist medlem i Educator´s Award
Committee. Birgit Svensson utnämns som European Regional Director. Ett av hennes uppdrag
var att förbereda Europakonferensen i Oslo (augusti 2009).

2010 - 2012
Program
Teman för våra sammankomster har under 2010-2012 varit följande: Ledarskap – kropp och
själ i samspel och En föränderlig skola under Helga Skeidsvoll och hennes styrelses ledning.
Under dessa två år har vi fått lyssna på Marianne Malmström ”Yoga - introduktion och
inspiration”, Marie-Louise Grahn ”Mindfulness”, Maja Nordenankar ”Coaching”, Folke
Malmström ”Ledarskap utifrån erfarenheter som präst och arbetsledare”, Liv Böhmer
”Feldenkrais-metoden”, Elsa Foisack ”Malmö högskolas Ghanaprojekt”, Birgit Svensson
”DKG:s ledarskapspolicy och ledarskapsutbildningar”, Anneli Nielsen ”Utvecklingen från
skoldaghem till integrering”, Lisbeth Nejdfors Olsson ”Hur politiska beslut har påverkat hennes
och kollegernas arbetssituation”, Tora Friberg ”Kvinnors vardagliga rörelsemönster”, Anette
Johnsson ”Skolinspektionen – dilemmat att vara både kontrollerande och rådgivande”, Carina
Sild Lönroth ”Mentorsprojektet Näktergalen”, Elsa Foisack ”Lui – Lunds stifts vänstift i
Sydsudan”, Birgit Svensson ”Delta Kappa Gammas Nomination Committee”
Kulturupplevelser har vi, förutom under våra programkvällar, även fått under en Luciakonsert
i Caroli kyrka i Malmö och vid en julfest med musikunderhållning av Lena Cronqvist och Trio
Rumpedarre i Klosterkyrkan i Lund samt gemensam måltid på sta´n.
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Deltagande i Svenska riksföreningen och internationella evenemang
Fanny Jonsdottir är medlem i riksföreningens Kommittén för pedagogiskt pris och Lena
Tullberg är medlem i Programkommittén. Gudrun Einarsdottir deltog i Riksstyrelsemöte i
Linköping (2012). Helga Skeidsvoll och Lena Tullberg var i Uppsala på utbildning för
ordförande resp. kassör (2011). Ingrid Holmberg och Lena Tullberg representerade deltakretsen
vid Riksmötet i Växjö (2011). Birgit Svensson är Regional Director, past och medlem i DKG:s
internationella Nominations Committee.

2012-20414
Program
Teman för våra sammankomster har under 2012-2014 varit följande: Skolan i en hållbar värld
och Livslångt lärande under Elsa Foisack och hennes styrelses ledning. Under dessa två år har
vi fått lyssna på Else Hansen ”Gröna skolgårdar och Ekohuset på Augustenborg”, Ingrid
Stjernquist ”Systemanalys – ett verktyg att lösa komplexa problem?”, Ingrid Strömblad ”Nyttan
av bin”, Madeleine Anderberg och Elsa Foisack ”Att leva i Syd-Sudan”, Helga Skeidsvoll
”Olika perspektiv på temat Livslångt lärande”, Ann-Katrin Swärd ”Lärares förhållningssätt till
läs- och skrivinlärning”, Barbro Grevholm ”52 år i matematikens tjänst”, Mona Balldin ”Att
möta elever”, Fanny Jonsdottir ”Lekens och omsorgens betydelse för vårt varande och
vardande”, Karin Wittenmark ”Livets karusell (E.Erikson)”.
Alla sammankomster ger oss också kulturupplevelser, utöver dessa har vi också varit på
Musikhögskolans Luciakonsert och Julkonsert i Konserthuset i Malmö. Vi gjorde även en
utflykt till Vattenriket i Kristianstad. Och så vår tradition, dvs gemensam måltid på sta´n.

Deltagande i Svenska riksföreningen och internationella evenemang
Birgit Svensson, Helga Skeidsvoll och Elsa Foisack representerade deltakretsen vid Riksstyrelsemötet i Stockholm (2012). Elsa Foisack deltog i Riksmötet i Borås (2012) samt i
Riksstyrelsemötet i Falun (2013).
DKG International Society, vi fick information från European Convention i Amsterdam (2013)
av Birgit Svensson som deltog i denna. Birgit Svensson är också medlem i International
Nominations Committee. Helga Skeidsvoll, Elsa Foisack, Monika Kristiansson och Birgit
Svensson flög till USA för att vara med på International Convention in New York (juli 2012).
Deltakretsen Malmö/Lund fick ta del av DKG i världen.

40-årsjubileum
1973 – 2013, det innebär att Deltakretsen firade 40-årsjubileum! Ingrid Holmberg gav oss
tillbakablickar på de här fyrtio åren. Martina Finnskog från Lunds Renässansensemble sjöng
för oss. Peter Egardt, då landshövding i Uppsala, höll ett föredrag på temat ”Dagens skola för
morgondagens arbetsliv”. Rektor Mia Honeth och specialpedagog Eva Cangård höll ett
föredrag om verksamheten i Fogdaröds specialgymnasium i Höör.
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Vårt 40-årsjubileum var välbesökt av kretsens dåvarande och tidigare medlemmar och av
DKG-kolleger från Stockholm och Växjö. Firandet avslutades med en riktig jubileumsbuffé!

2014 - 2016
Program
Teman för våra sammankomster har under 2014 - 2016 varit följande: Deltakretsen 40 år och
Estetiska uttrycksformer i utbildning under Madeleine Anderberg och hennes styrelses ledning.
Under dessa två år har vi fått lyssna på Birgitta Gran ”Skolan för 40 år sedan”, Lena Jarnbring
Lindholm ”Kvinnor i politiken – en ständig kamp”, ”Deltakretsens tidigare ordförande berättar
och reflekterar”, Anne de Laval Wipp ”Konsten i våra liv”, ”Konstnärssamtal mellan
konstföreningen Auroras Barbro Westling och konstnären Maja Spasova”, Cathrine Bringselius
Nilsson ”The DKG Gallery of Fine Arts”, Inger Lundwall ”Textila utbildningar”, Sanne Vils
”Kreativitet och estetik”, Yvonne Andersson ”Pedagogiskt arbete på Kulturen i Lund”.
Kulturupplevelserna som kompletterat vår samvaro var ett besök på Yallatrappan i Malmö, på
Tirups örtagård, båda med gemensamma måltider. En Adventskonsert på Musikhögskolan i
Malmö och gemensam måltid på sta´n – andlig och lekamlig spis.

Deltagande i Svenska riksföreningen och internationella evenemang
Madeleine Anderberg och Lena Tullberg deltog i Riksmöten i Stockholm (april 2015) och i
Riksmötet i Linköping (oktober 2015). Elsa Foisack och Lena Tullberg representerade
deltakretsen vid Riksmötet i Kristianstad (april 2016). Elsa Foisack, Lena Tullberg, Inga
Lundvall, Helga Skeidsvoll, Madeleine Anderberg och Birgit Svensson var alla deltagare i
European Regional Conference i Borås (aug. 2015). Vår grannkrets Omicron firade sitt 30årsjubileum i Kristianstad (2015). Fem deltakretsmedlemmar firade med Omicron.
Den internationella verksamheten har under denna period sträckt sig långt utanför Europas
gränser. Elsa Foisack har besökt en krets i Guatemala! Lotta Anderson har besökt kretsar på
Hawaii! Detta under april respektive januari 2016. DKG i världen och i Malmö/Lund.
Lena Tullberg är vice ordförande i riksstyrelsen och ingår i riks-AU under 2015 - 2017. Helga
Skeidsvoll ingår i kommittén för pedagogiskt pris 2015. Lena Tullberg och Helga Skeidsvoll
ingår i Education Excellens där Lena Tullberg också är sammankallande. Deltakretsen är stolt
och gläds över att vi är representerade nationellt och tidigare även internationellt.

Svenska Riksföreningen 40 år
DKG Sveriges 40-årsjubileum, State Meeting, var ett hedersuppdrag för vår krets att få ta hand
om. Vår planeringsgrupp bestod av Elsa Foisack, Helga Skeidsvoll, Monika Kristiansson samt
Ingrid Stiernquist från riks-AU. Firandet (3 - 4 oktober 2014) med tema: ”Hållbar utveckling”
var innehållsrikt och intressant. Tolv medverkande föreläsare och sextio deltagare. Firandet var
stiligt! Det avslutade med bankett på Rådhuset i Malmö, där Lena Jarnbring Lindholm, i fullt
ornat, var värdinna. Vi fick också njuta av Malmö Musikhögskolas Damkör. Det var
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stämningsfullt. Deltakretsen var nöjd och särskilt nöjd över att DKG-kolleger från flera länder
och USA hade kommit för att fira med DKG Sweden.

2016-2018
Program
Teman för våra sammankomster har under 2016 - 2018 varit följande: Nya utmaningar för
svensk utbildning och Skola och skolsystem – nära och fjärran under Birgit Svensson och
hennes styrelses ledning. Under dessa två år har vi fått lyssna på Henrik Khalmeter ”Nya
utmaningar för svensk skola – nyanlända elever”, Priyanka Mellergård John ”Fortbildningens
roll för svenska från dag ett”, Anna Håkansson ”SPRI-röster från gymnasieskolan Vipan i
Lund”, Pia Jäderquist och Elham Ghalib Hashim ”Utländska lärares vidareutbildning”,
Melinda Malmström, Mariam Azar och Valentina Qorraj ”Praktiskt arbete med kartläggning
av nyanlända elever i Malmö”, Elsa Foisack ”Specialpedagogik i Tanzania, erfarenheter som
volontär hösten 2017”, Ingela Johansson ”Litteraturförmedling mellan Sverige och den
spanskspråkiga världen”, Beata Engels Andersson ”Mitt privata och professionella möte med
språk i olika länder och kulturer”, Åsa Kilden ”Skolinspektionen, aktuell granskning av
nyanlända elevers skolsituation”, Helga Skeidsvoll ”Presentation av riksstyrelsen,
arbetsfördelning och målsättning”, Katrin Stjernfeldt Jammeh ”Samling för skolan,
skolkommissionens slutsatser och rekommendationer”.
Vi har under de här åren varit lyckliga nog att alltid ha fått vara i samma lokaler. Vi har våra
sammankomster i trivsamma välutrustade lokaler som tillhör Sensus Lund och Malmö. Vårt
deltamöte i maj 2017 flyttade vi till Stensoffa naturområde här i Skåne där Ingrid Stjernquist
guidade och undervisade oss. Kunskaper och upplevelser gjorde vår skogsvandring berikande.
Som vår tradition bjuder, så var vi på Julkonsert med Luciatoner framförd av Malmö
musikhögskolas dam- och flickkör i S:ta Maria kyrka.

Deltagande i Svenska riksföreningen och internationella evenemang
Vi i deltakretsen är tacksamma för att några av oss alltid försöker få möjlighet att delta i Delta
Kappa Gammas Riksmöten, Nationella och Internationella sådana. Vi andra i kretsen får
indirekt ta del av dessa och påminns, som tidigare nämnts, om att vi är en del av DKG i
Sverige och i Världen.
Birgit Svensson och Lena Tullberg deltog i riksmötet i Skövde (2016). Lena Tullberg och
Lotta Anderson deltog i riksmötet i Uppsala (2017). Helga Skeidsvoll har representerat
deltakretsen vid samtliga riksmöten under denna period. Birgit Svensson har varit hos Chikretsen i Borås.
Vår representation i Nationell verksamhet: Lena Tullberg är vice ordförande i riksstyrelsen
och ingår i riks-AU under 2015 - 2017. Helga Skeidsvoll är vice ordförande i riksstyrelsen
och ingår i riks-AU under 2017 - 2019. Lena Tullberg och Helga Skeidsvoll ingår också i
Education Excellens där Lena Tullberg är sammankallande. Birgit Svensson har under den här
perioden, liksom tidigare under årens lopp, haft många och goda kontakter med kretsar i
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Europa och USA. DKG i världen har kommit till vår deltakrets genom flera av våra
medlemmar.

Glädjeämnen
Det blir kanske lite tröttsamt att läsa alla dessa uppräkningar av våra programrubriker under
de här tio åren. Vi i deltakretsen vill dock tro att våra teman och program kan inspirera andra
kretsar, liksom vi får inspiration av andra kretsars teman och program. Ständigt genom alla år
har vi glatt och förundrat oss över att alla dessa föreläsare har velat komma till vår grupp och
bjudit oss på sina kunskaper och på sin tid. Ingen nämnd och ingen glömd, som det heter, men
när Katrin Stjernfeldt Jammeh, Malmös högsta politiker och kommunstyrelsens ordförande,
med sitt översvämmande schema, ändå kom till vår krets då blir man stolt över DKG.
Hedersmedlem i Sweden State är Lena Jarnbring Lindholm, välkänd politiker som i
ämbetsdräkt och borgmästarkedja, inte bara var värdinna på stadshuset i Malmö, hon bjöd på
banketten, då blir man stolt över DKG!
Vi har varit många fler i vår deltakrets. Det har glesnat i leden. Några har sagt upp sitt
medlemskap. Även om vi inte alla kan vara med på alla våra sammankomster alla gånger, så
är vi alla glada och stolta över vårt medlemskap i DKG.

Birgit Druid Glentow

EPSILONKRETSEN UPPSALA
Allmänt-kretsens profil
Epsilon är ett nätverk av kvinnor som är eller har varit yrkesverksamma inom pedagogik från
förskola till högskola/universitet. Det finns en gedigen och bred profession bland kretsens
medlemmar som berikar vår verksamhet. Vi strävar efter att stödja projekt som främjar
utbildning både nationellt och internationellt.
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Marie Louise Nordesjö , ordf hälsar välkommen till Rikskonferensen 2017 i Uppsala

Kretsens ordfö rande och styrelser
2008 - 2010: Maria Norrman-Erixson, ordf, Marianne Stålhane, vice ordf, Katarina Peltola,
sekr, Eva Wallin, kassör, Elisabeth Björkman, past pres.
2010 – 2011: Maria Norrman-Erixson, ordf, Marianne Vikström, vice ordf, Marianne
Stålhane, sekr, Eva Wallin, kassör, Elisabeth Björkman, past pres.
2011 – 2012 Marianne Vikström, ordf, Inger Boholm, vice ordf, Marianne Stålhane, sekr, Eva
Wallin, kassör, Maria Norrman-Erixson, past pres.
2012 – 2014: Marianne Vikström, ordf, Inger Boholm, vice ordf, Marianne Stålhane, sekr,
Eva Wallin, kassör, Ulla Hägglund, övrig ledamot, Maria Norrman-Erixon, past pres
2014 – 2016: Inger Boholm, ordf, Barbro Sandberg, vice ordf, Marianne Stålhane, sekr, Eva
Wallin, kassör, Marianne Vikström, past pres, Ulla Hägglund (t.o.m.2015-06-30, övrig ledamot).2016 – 2018: Marie-Louise Nordesjö, ordf, Charlotte Lindgren vice ordf, Barbro Sandberg, sekr, Eva Wallin, kassör, Elisabeth Björkman, övrig ledamot, Inger Boholm, past pres.
Epsilonkretsen har ett antal kommittéer som programkommitté, historiekommitté,
fadderbarnskommittê, invals/rekryteringskommitté.
Många medlemmar har genom dessa kommittéer engagerats i kretsarbetet.
Några kommittéer har under de gångna åren upphört.
Medlemsutveckling och aktivt deltagande
Antalet medlemmar har under perioden varierat mellan 23 och 33.
På grund av ålder och andra orsaker var medlemsantalet under en period lågt men under åren
2016 – 2018 har flera nya yngre medlemmar rekryterats.

Program
Inom Epsilon inbjuds medlemmar till kretsmöten fyra gånger per termin, Dessa möten erbjuder
alltid någon programpunkt, oftast en föreläsning eller ett studiebesök. Ett uppskattat inslag är
de så kallade ”ego”föredragen då nyinvigda medlemmar berättar om sig själva.
Varje hösttermin avslutas med en julfest. Under senare år har vi vid detta tillfälle anordnat
auktion på sådant som medlemmar bidragit med. Pengarna har sedan skänkts till något
välgörande ändamål.
Epsilons program har varit mycket varierat, allt från brännande dagsaktuella frågor till kultur
och nöje. Till det förstnämnda kan räknas rapporter från krigshärdar och flyktingläger, kamp
mot könsstympning och romernas situation. Kulturinslag har varit t.ex. författarkvällar,
ateljébesök hos konstnärer och hantverkare samt studiebesök på Uppsala stadsteater. Det har
också förekommit roliga och trivsamma kvällar med ost- och vinprovning eller visning av
modenyheter.
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Flera programpunkter har haft anknytning till Uppsala, t.ex. guidade visningar i Stadsparken
och Botaniska trädgården. Oförglömligt är besöket i Alsike kloster våren 2012. Där har man
under lång tid tagit emot och hjälpt människor på flykt.
Vid några tillfällen har programmet sammanhållits av ett tema. Ett viktigt sådant var ”Samhället
idag” som berörde flyktingmottagande i Uppsala kommun. Ett annat uppskattat tema var
”Starka kvinnor”, som lyfte fram kvinnliga Uppsalaprofiler.
Epsilons medlemmar är till största delen pedagoger eller har genom sitt arbete anknytning till
pedagogisk verksamhet. Därför är återkommande inslag med pedagogiskt innehåll viktiga. Här
kan nämnas forskning om läs- och skrivutveckling, studiebesök på en friskola, fortbildning för
universitetslärare, ”Lärarroll och ledarskap i förändring” samt ”Ledarskap i klassrummet”.
Vårterminen 2018 inleddes med en inspirerande föreläsning om ”Retorik och ickeverbal
kommunikation”.
Vid några tillfällen har medlemmar berättat om egna erfarenheter. Det har handlat om ”Glimtar
ur ett yrkesliv”, att översätta böcker och om en gymnasieskolas resursenhet. Dessa
programinslag har varit mycket uppskattade.
Varje kretsmöte i Epsilon innebär också trevlig samvaro med mat och dryck. Ofta är den
aktuella föreläsaren med och det blir då intressanta samtal och reflektioner.

Datorisering, hemsida:
Epsilonkretsen är i ett initialt skede när det gäller datorisering. Vi har årligen skickat in
vår/höstprogram samt de uppgifter som riksförening önskat. Sedan 2017 är Charlotte
Lindgren webbansvarig.

Kommunikation med medlemmar:
Epsilons styrelse skickar gruppmail till samtliga medlemmar regelbundet. Mailen informerar
om kommande medlemskvällar, information från styrelsen, ordförandebrev samt alla mail
från riksstyrelsen. Styrelsen kontaktar även medlemmar per telefon.

Studieresor/studiebesök:
Många intressanta studiebesök har gjorts i samband med kretsens medlemskvällar. Dessa
studiebesök beskrivs under rubriken Program.

Kontakter nationella och internationella:
Epsilonkretsen har för avsikt att bjuda in någon nationell föreläsare under kommande
medlemskvällar.
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Deltagande i riksmöten och andra internationella möten:
Riksstyrelsemöte Göteborg 2008
Riksstyrelsemöte Västerås 2009
Rikskonferens Uppsala 2010 (arrangör
Epsilonkretsen)
Riksstyrelsemöte 2010
Riksmöte Växjö 2011
Riksstyrelsemöte Linköping 2012
Ordförandemöte Stockholm 2012
Riksmöte Falun 2013

På bilden. Marianne Vikström, Marie Louise

Ordförandemöte Borås 2013

Nordesjö o Charlotte Lindgren

Ordförandemöte Stockholm 2014
Ordförandemöte samt DKG 40-årsjubileum Malmö 2014
Riksmöte Stockholm 2015
Ordförandemöte Linköping 2015

Ordförandemöte Kristianstad 2016
Riksmöte Uppsala 2017 (arrangör Epsilonkretsen)
Ordförandemöte Västerås 2017
Ordförandemöte Växjö 2018
The European Regional Conference Oslo 2009
Europakonferens Borås 2015

Sammansättning av kretsens AU
Epsilon saknar AU men styrelsen träffas alltid minst 14 dagar före varje kretsmöte.

Pedagogiskt pris:
Det har länge funnits ambitioner om att införa ett pedagogiskt pris i Epsilon. Arbetet med att
genomföra detta fortsätter i kretsen.
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Bidrag till den egna och svenska hemsidan
Se under rubrik Datorisering.
Marie-Louise Nordesjö har skrivit en intressant artikel i DKG Bulletin, Collegial Exchange,
2017, Volume 84-2. ” Working with Asperger Syndrome Students: Reflections on an 18-year
Journey”.

Uppdrag för Svenska Riksförening och DKG Society International
År 2007 - 2009 var Elisabeth Björkman ledamot i riksstyrelsen. Marianne Vikström blev
invald i riksstyrelsen perioden 2017 - 2019.

Glädjeämnen inom kretsen
Epsilonkretsens främsta glädjeämne är den fina gemenskapen. Då Uppsala är en
universitetsstad är det lätt att få tag på bra föreläsare till kretsens medlemsmöten. Det gör att
vi kan erbjuda ett brett utbud av dagsaktuella ämnen inom pedagogik och samhällsfrågor.
Detta framgår av kretsens programpresentation under åren 2008 - 2018. Vi är även väldigt
nöjda med kretsens engagemang och värdskap i samband med riksmötena 2010 samt 2017.
I nuläget är det rekryteringen av yngre medlemmar som är det stora glädjeämnet. Det gör att
vi har stora förhoppningar för kretsens framtid och för en expansiv fas inom Epsilon kretsen.
Sist men inte minst ser vi i Epsilon kretsen med glädje fram emot nästa års Europakonferens i
Reykjavik.
Charlotte Lindgren, Marianne Vikström och Marie Louise Nordesjö

ETAKRETSEN VÄXJÖ

Eta-kretsen har en lång tradition av engagerade medlemmar och intressanta mötesprogram.
Lisbeth Wieslander var kretsens första ordförande (1978 – 1980). Hon har varit en stark
inspirationskälla för kretsen. Lisbeths kunskap om DKG och många uppdrag på olika nivåer
inom organisationen bildar en solid grund för Eta-kretsen i Växjö.
Under perioden 2008 - 2018 har Eta haft följande ordföranden, chapter presidents:
2008-2010

Helen Hult-Sannéus

2010-2012

Åsa Björkman

2012-2014

Annica Törnquist

2014-2016

Catherine Bringselius Nilsson
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2016-2018

Catherine Bringselius Nilsson

Medlemmar
Medlemsantalet har varierat under den studerade perioden. 2008 var Eta-kretsen den näst största
i Sverige med 43 medlemmar. Sedan dess har medlemsantalet sjunkit. Idag är vi 17 medlemmar.
Vid en enkel analys kan vi konstatera, att många av våra aktiva medlemmar avslutat sitt
medlemskap några år efter avslutat yrkesliv. Dock inte alla! Eta har förmodligen den äldsta
aktiva medlemmen i DKG: Inez Hilmersson, 97 år, med bakgrund som rektor för
Sjuksköterskeskolan och erfarenhet som sjuksköterska på passagerarfartyg till Amerika.
Alla, som har avslutat sitt medlemskap, har undantagslöst berättat om och tackat för den fina
tiden som medlem i Eta. Några av våra medlemmar har fått nya uppdrag i livet, till exempel
arbete på Svenska Skolan i utlandet, andra har haft personliga skäl, som gör att medlemskapet
upphört. Glädjande nog tar vi regelbundet in ett antal nya medlemmar årligen.
Vi gör olika försök att rekrytera nya medlemmar. Ett mycket lyckat grepp var en Workshop på
Linnéuniversitetet med korta anföranden, musik, mingel, förtäring och underhållning.
Det var ett omfattande projekt som engagerade alla medlemmar och därmed också blev till en
samlande verksamhet för oss i kretsen.
Programverksamheten i kretsen har varit av god kvalitet och tagit upp intressanta aspekter med
DKG:s syften och mål som solid grund. Pedagogiska förebilder, aktuell forskning,
internationella utblickar och DGK-relaterade händelser har varit teman för våra kretsmöten.
Trivsel och glädje har präglat våra möten. Nära kontakt med Linnéuniversitetet har betytt
mycket för tillgång till forskning och utveckling inom olika discipliner.
Jag presenterar nedan ett urval av mötesprogram. Kretsen har bland annat firat två jubileer och
stått värd för Riksmötet 2011 under denna tioårsperiod.

Program
2009
Presentation av propositionen ”Hållbar lärarutbildning”.
Betoningen ligger på långsiktighet, professionalitet och hög kvalitet. Det blev en livlig
diskussion i auditoriet och att engagemanget var stort gick inte att ta miste på.
Vi fick också information om det nya Linnéuniversitetet. Dess ledstjärnor ska vara: nyfikenhet,
nytänkande, nytta och närhet.

2010
Besök på Montessoriskolan Skrattmåsen.
Gunnel Gustafsson, rektor på Skrattmåsen, berättade om skolan, dess verksamhet och
pedagogik.
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Gunnel berättade också om Maria Montessori, hennes liv och idéer om utbildning. Skolarbetet
innehåller mycket rörelse och användning av konkreta material. Inlärningen går från helhet till
delar, från konkret till abstrakt osv. Det var spännande att höra hur arbetet bedrivs och
tankarna bakom.
Sommaravslutning i den nya Linnéträdgården.
Stadsträdgårdsmästare Ewa Eklind-Blomkvist berättade om den nyanlagda trädgården.

2011
Medlemsmöte om språkklass.
Irene Frilund berättade att i språkklassen går 11 elever från förskoleklass t.o.m. åk 3. Det som
är speciellt med dessa elever är att de har en språkstörning. Eleverna kommer från hela
kommunen och de kommer till skolan på morgonen med skolskjuts. I språkklassen arbetar 3
pedagoger och 1 logoped med att undervisa dessa elever på bästa sätt.
Medlemsmöte ägnat åt att gå igenom allt inför vårt stora riksmöte.
Se mer under rubriken Riksmöte.

Moheda skolmuseum
Det var en skön dag i maj då vi kunde njuta av kvällssolen en stund i väntan på att alla skulle
samlas för besöket på byns skolmuseum. Trotjänaren och specialläraren Gun Graninger
berättade om arbetet med samlingarna och vilka rariteter som kan beskådas där.

Årsmöte på Elin Wägners Lilla Björka i Berg utanför Växjö.
Utomhus var det riktigt höstrusk med regn och mörker, men inomhus var det en intressant och
mysig kväll. Birgitta Hansson, ordförande i stiftelsen Lilla Björka, berättade för oss om husets
historia och stiftelsens verksamhet. Vi satt i Elins vardagsrum när vi lyssnade till allt
intressant Birgitta berättade. En rundvandring i det vackra hemmet hann vi också med, innan
aftonen avrundades med fin diktläsning.

Traditionell julfest med afrikanska stänk.
Glögg, afrikanska rytmer, information, bildvisning och berättande om vårt skolprojekt i Mali,
som kretsen engagerat sig i.
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2012
Läsutveckling
Kretsmötet hölls på Linnéuniversitetet med ett mycket intressant föredrag om forskning kring
”Interventionsstudier för att främja läsutvecklingen”.

Inlärningsstrategier
Föreläsning av Eta-medlem Bärbel Westphal, Fil. Dr. Studenters inlärningsstrategier i
skönlitterär läsning på universitet.

Polisutbildning
Betty Rohdin, utbildningsansvarig vid Polishögskolan på Linnéuniversitetet, berättar om
verksamheten på polisutbildningen. Utbildningen står på tre ben, juridik, taktik med och mot
personer och bemötande, etik och kommunikation. De jobbar tematiskt och med rollspel i
uppbyggda miljöer. Många intressanta frågor ställdes som bidrog till den lyckade kvällen!

2013
Gunnar Ells Pedagogiska – Psykologiska studiesamlingar
Lars Palm, arkivarie på Kronobergsarkivet, berättar för oss om Gunnar Ell.
Gunnar Ell föddes 1876 i Halmstad och kom till Växjö 1903. Han var rektor för yrkesskolan,
slöjdlärare, arkitekt och jobbade med hemslöjd. Han hade en utställning 1942, när Växjö hade
jubileum. Ledord för Gunnar var leken, sagan, kreativitet, skaparlust och fantasin. Han var
före sin tid och blev ingen profet i sin hemstad.
Gunnar Ell var en intresserad och lyhörd lärare, och hans undervisning präglades av tron på
elevens egen förmåga att skapa goda resultat genom ett inspirerat och viljestarkt arbete präglat
av en egen stark initiativförmåga. Han ville gärna uppmuntra sina elever att bruka sin egen
fantasi, vilket märktes tydligt i arbetet med de yngre eleverna. Sin egen inspiration hämtade
han från Walldorf och Montessori-pedagogiken, och även den amerikanska ”Learning by
doing-rörelsen” var något han uppmärksammade tidigt. Han var också en mycket respekterad
rektor för yrkesskolan och legendarisk som en vältalig pedagog och föreläsare. Samlingarna
visades också vid flera tillfällen i några av Europas storstäder under mellankrigsperioden
(1920-40). Gunnar Ell dog efter ett långt och händelserikt liv 1950.
Ett spännande besök med ett innehåll som berörde genom sin omfattning och fantasifullhet.
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Sagomuseum
Vi besökte Sagomuséet i Ljungby. Siw Svensson, berättarpedagog, tog emot oss och guidade
oss in i sagans och berättelserna värld.

2014
Landningsbanan
Besök på Landningsbanan, Storgatan 52, Växjö. Inger Bergendorf tog emot och berättade om
hur de jobbar med nyanlända och integration in i det svenska samhället.

Vad gör biblioteket mer än att låna ut böcker?
Ella Styf tog emot oss på Stadsbiblioteket och berättade om verksamheten. Efter detta begav
vi oss i samlad trupp till Kafé de Luxe där vi intog tarte flambée.

Teleborgs Slott
Efter glöggmingel i slottssalarna följde julbord. Stilfull invigning av tre nya medlemmar och
till sist kaffe och julgodis till dessert. Teleborgs Slott Inger Boholm, Marianne Stålhane och
Elisabeth Öberg
Nedan: ETOR i Borås 2015. Från vänster: Torvi Maniette, Kerstin Petersson, Christina
Hjorth, Inga Lundvall, Catherine Bringselius Nilsson
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2015
Hur ser den nya lärarutbildningen ut?
Helén Hult Sannéus informerade om detta. Catherine berättade om planeringen inför ERC i
Borås (3-7 augusti 2015).

PM & Vänner
Ett hotell och en restauranggrupp i hjärtat av Småland, vars filosofi är baserad på de tre
hörnstenarna "skog, äng och sjö".
Vi samlades i hotellreceptionen för guidning av grundaren Per Bengtsson. Vi besökte ett
hotellrum, festvåningen och den exklusiva vinkällaren i det gamla bankvalvet, där vi guidades
av Johan Nilsson, som vunnit SM som sommelier i maj 2015. Därefter intogs mingelmat med
smörrebröd och ett glas vin. Det blev en stilfull avslutning på verksamhetsåret.

2016
Möte på Utbildningsförvaltningen
Anna Tenje, ordförande i Utbildningsnämnden, presenterade tre aktuella utmaningar och
prioriteringar för förvaltningen: nyanlända, rekrytering av lärare och elevhälsa. Vi fick också
information om de nya skolorna samt friskolorna i Växjö kommun.

Ständigt uppkopplad
Vi lyssnar till en föreläsning med Doktorand Linda Hiltunen, Linnéuniversitetet, på temat
Beröringspunkt: Ständigt uppkopplad – varför är våra ungdomars sociala ohälsa så stor?

2017
Sjuksköterskeutbildning
Vi besöker sjuksköterskeutbildningen och hälsomottagningen på Linnéuniversitetet.
Monica Carlsson Blomster guidar oss. Vi får bland annat se övningssalar och vår medlems,
Inez Hilmersson, fina sjuksköterskedräkt, som hon skänkt till universitetet.

Grundsärskolan – hur arbetar man där?
Vi besöker grundsärskolan under ledning av lärare Susann Jenebeck, som berättar om
pedagogiska utmaningar och glädjeämnen att undervisa/handleda barn i denna skolform.
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2018
Pär Lagerkvistskolan
Iréne Frilund gav oss en visning av den nya Pär Lagerkvistskolan med uppdrag att stödja barn
och elevers utveckling och lärande i ett 1–16-årsperspektiv.
Vi hade också glädjen att inviga två nya medlemmar

Studiebesök på Skogsstyrelsen
Hasse Bengtsson, Skogsstyrelsen, lär oss om våra fantastiska skogar. En mycket lärorik resa
inom ett inte så välbekant område för oss.

Jubiléer
Eta kretsen fyller 35 år 1978 - 2013
23 maj 2013 kl. 18.00
Smålands museum, Växjö
Program:
o

Vi börjar ute i parken med musikunderhållning av Skatelövs spelmanslag

o

Lennart Johansson, VD, berättar om ”Kulturparkens verksamheter”

o

Mat på restaurang Izakaya Moshi. Vi äter japansk mat och avslutar med kaffe och
efterrätt

ETA:s 40-årsjubileum 1978 – 2018 i Det Fria Ordets Hus i Växjö
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26 maj 2018
Tema: Bildning och demokrati
Program:
12:00 Välkommen av Lena Wibroe, 2 vice ordf i kommunfullmäktige. Lokal Galaxen på
Biblioteket
12:30 Lunch på biblioteket genom Café Alma nere i Galaxen
13:00 -14:30 föreläsning och rundvandring i biblioteket
15:00 -16:15 Fria Ordets Hus, fika, guidning i området och i fria ordets hus till ca 16:15
18:00 Landshövding Ingrid Burman tar emot, mingel på residenset
19:30 Middag på Stadshotellet med tvårättersmeny.

Residenset maj 2018 ETA:s 40-årsjubileum - samling till mingel hos Landshövdingen

Riksmötet 2011
Vårens fullträff dvs riksmötet gick ju med glans, tack vare alla fina insatser av våra
välpreparerade medlemmar. Ordförande Åsa Björkman har redan tackat alla, men det tål att
upprepas. Bakom ett sådant lyckat arrangemang ligger mycket förberedelser, och en härlig
inställning från kretsmedlemmarna.
Eta:s medlem Inga Lundvall höll ett föredrag om klädeskonstens historia: ”Kläder som konst”
på riksmötet.
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Uppdrag för Svenska riksföreningen
Under aktuell tioårsperiod kan följande noteras med anknytning till kretsen Eta.
Catherine Bringselius Nilsson, Riksordförande 2009-2011
Kerstin Petersson, Rikssekreterare, 2009-2011
Kerstin Petersson, ledamot i kommittén för Pedagogiskt pris, 2011-2017
Riksmötet 2011 hålls i Växjö

Övrigt:
-

Catherine var medlem i valberedningen för Riksorganisationen 2015-2017

-

Catherine har formgivit den nya nationella foldern för DKG

-

Catherine ingick i Riksorganisationens medlems- och marknadsföringskommitté 201517

-

Catherine har deltagit i revideringen av DKG:s kommunikationsplan

-

Catherine ingår i Riksorganisationens stadgekommitté 2017-19

Internationella uppdrag
-

Catherine Bringselius Nilsson, ledamot i European Forum 2010-2014

-

Catherine Bringselius Nilsson, medlem i steering committee ERC 2015

-

fyra medlemmar från ETA deltog i European Regional Conference i Borås
i augusti 2015

Catherine och ytterligare några medlemmar i Eta har varit flitiga deltagare i
europakonferenser.

Catherine Bringselius Nilsson
-

ledamot i Arts & Humanities Jury 2012-2016

-

deltagit I International Conventions i Spokane 2010 och New York 2012

-

deltagit i Purposeful Living i Tacoma 2010

-

erhållit stipendium för Masterstudier 2014

Catherine Bringselius Nilsson
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LAMBDAKRETSEN KARLSTAD
I Svenska kretsar berättar sin historia Del 2 för åren 1994 – 2008, rapporteras att Lambda
upplöstes år 2008 efter flera års skakig existens med vikande intresse för kretsens arbete. Efter
idogt och entusiastiskt arbete från Marianne Skardéus sida kunde kretsen dock återinvigas i
oktober 2010 efter flera inofficiella informationsmöten. Invigningen av tolv nya medlemmar
förrättades av Riksordföranden Catherine Bringselius Nilsson (Eta) och närvarande gäster var
Marianne Skardéus (Chi) och Birgitta Johansson (Sigma). Det var en högtidlig stund för oss
alla och en fin upplevelse av DKG:s både formella sida med de sedvanliga - för oss nyinvigda
helt nya – attributen och den varma kamratskap som strömmade emot oss både från
närvarande gäster och från andra kretsar i Sverige och Norge.

Kretsens styrelser:
2010 -2013
Ordförande: Gull Bohman

Kassör: Birgitta Efraimsson

2013-2015
Ordförande: Annika Wallin Kassör: Birgitta Efraimsson, Gull Bohman (från december 2013)
2015-2016
Ordförande: Jessica Eriksson Kassör: Gull Bohman

Medlemsutveckling och aktivt deltagande
Med ett medlemsantal på tolv som högst och sex som minst har Lambda aldrig varit en stor
krets. Till att börja med var uppslutningen till våra möten stor, men våren 2014 måste två möten
ställas in på grund av för få anmälda. Med endast sex medlemmar kvar hösten 2014 stod vi
inför valet att upplösa kretsen eller att göra stora ansträngningar att rekrytera nya medlemmar.
Då vi lyckades locka prefekten på Avdelningen för språk vid Karlstads universitet, Jessica
Eriksson, till kretsen fick vi en verklig nystart, då hon med sitt vittförgrenade nätverk lätt kunde
fånga upp sex nya medlemmar. Vi talade då faktiskt om att inte skynda på rekryteringsarbetet
för att möjliggöra för nya medlemmar att säkert växa in i kretsen. Under våren 2016 stod vi
återigen inför ett avgörande beslut, då flera medlemmar aviserade sin avgång och Jessica av
både professionella och personliga skäl inte längre ville kvarstå som ordförande. Kunde kretsen
vara vilande tills vidare eller skulle den upplösas? Tyvärr såg vi ingen möjlighet att fortsätta,
då inga medlemmar var villiga att ta uppdragen som kretsordförande och kassör. Vi beslutade
således att upplösa Lambda och träffades en sista gång för en god måltid på Restaurang Blå i
Karlstad i december 2016.

Program
Medlemmarna har representerat skilda professioner och stadier inom det svenska
utbildningsväsendet. Vi har alltså haft förskollärare, specialpedagoger, hörselpedagog,
gymnasielärare och ett flertal universitetslärare i vår krets. Sista året var en medlem en ung
lärarstudent på väg till sin första anställning som grundskolelärare. Denna spridning har på ett
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berikande sätt gett upphov till flera programinslag under årens lopp. Flera möten hade
specialpedagogik i vid bemärkelse som sammanhållande tema. Vi fick höra om Barn i utsatta
familjer av en socialsekreterare i Forshaga kommun, vi lärde oss mera om en musikterapeuts
arbete med dövstumma elever, vi tog del av Skoldatatekets hjälpmedel för funktionshindrade
elever och såg tillsammans en film från Skolverkets hemsida Vetenskaplig erfarenhet och
beprövad erfarenhet. Ett annat tema handlade om dagens lärarutbildningar. Således
informerades vi om dagens grund- och gymnasielärarutbildning och om yrkeslärarutbildningen.
Kontakten med Karlstads universitet genom ordföranden Jessica Eriksson gav oss flera
informativa möten. Hon berättade själv om en kombinerad studie- och sonderingsresa till Indien
som hon företog 2015. Kollegan Annika Malmsten Saltin gav oss inblickar i interkulturella
frågor och en företrädare för Refugees Welcome redogjorde för sitt volontärarbete med
nyanlända flyktingar i Karlstad. Annica Ådefors talade vid ett tillfälle entusiastiskt om sitt
arbete inom Ung Företagsamhet.
Genom kretsens medlemmar har vi fått information om de mest skilda ämnen, volontärprojektet
ZASP i Zambia genom Ann Englund, ledarskap och mänskliga relationer genom Yvonne
Persson och volontärarbete som engelsklärare i Kina genom Gull Bohman.
Vi har fått flera kulturella upplevelser genom guidade visningar av utställningar på Värmlands
museum. Vid ett tillfälle såg vi den imponerande konstsamlingen på Nya WemlandsTidningen
i Karlstad. I samband med dessa kulturevenemang har vi alltid ätit en bit mat tillsammans.

Studieresor
Flertalet av våra möten har hållits på våra respektive arbetsplatser, alltså på
Tingvallagymnasiet, Karlstads universitet och på Centralsjukhuset i Karlstad. Vid ett tillfälle
tog vi oss dock ett par mil från Karlstad, då vi genom vår första kassör, Birgitta Efraimsson,
fått en inbjudan att besöka Lärcenter i Forshaga. Det generösa programmet bjöd på guidad
rundvandring i det nybyggda huset, ett föredrag om förberedande läs- och skrivträning i
förskolan samt information om ett läsprojekt på mellanstadiet. Vi var alla mäkta imponerade
av satsningen i vår grannkommun.

Datorisering, hemsida – kommunikation med medlemmarna
Lambda hade under verksamhetsperioden 2011 – 2016 ingen egen hemsida och inte heller
någon facebookgrupp. Kanske det hade underlättat kontakten med medlemmarna för nu skedde
den med e-postmeddelanden och/eller telefonsamtal, många gånger ett mödosamt arbete för
ordföranden eller kassören. Styrelsen sammanträdde två gånger per termin för att fatta beslut
om kommande termins program. Detta mailades sedan ut av sekreteraren.

Deltagande i riksmöten/riksstyrelsemöten och andra internationella möten
Gull Bohman deltog som gäst på riksmöten i Västerås (2009) och Kristianstad (2010) innan
Lambda hade återinvigts. Därefter deltog:
Gull Bohman Växjö 2011
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Gull Bohman Stockholm

2012

Gull Bohman Linköping

2012

Gull Bohman, Doris Engel, Annika Wallin Falun
Annika Wallin Borås

2013

Gull Bohman Amsterdam

2013

Gull Bohman, Annika Wallin Stockholm
Gull Bohman Malmö

2013

2014

2014

Kontakter nationella och internationella
Utöver ett entusiasmerande besök av dåvarande riksordföranden Ann-Katrin Svärd i oktober
2013 har Lambda har inte haft några formaliserade nationella eller internationella kontakter,
Dock har medlemskapet i Lambda inneburit kontakt och vänskap på ett mera informellt plan
med framför allt svenska lambdor inom kretsen och i andra kretsar i samband med riksmöten
och riksstyrelsemöten.

Pedagogiskt pris och bidrag till egna och svenska hemsidan
Lambda har inte delat ut något pedagogiskt pris och har ej heller lämnat in något bidrag till
den svenska hemsidan. Någon egen hemsida har vi aldrig haft.

Uppdrag för Svenska Riksföreningen och DKG International
Gull Bohman ingick tillsammans med Rigmor Jonsson och Catherine Bringselius Nilsson i
valberedningen 2013 -2014. Vi hade ett personligt möte i Jönköping våren 2014 men annars
skedde kontakterna via epost och telefon.

Glädjeämnen inom kretsen
Vid en summering av kretsen Lambdas verksamhet åren 2010 - 2016 träder framför allt den
goda kamratskapen inom kretsen fram som det största glädjeämnet. Många blev de samtal vi
förde med varandra om både professionella och mera privata ting, något som jag vet var mycket
uppskattat. Att bara få tala av sig med förstående personer kan vara oerhört befriande för en
person som befinner sig i en pressad livssituation. Alla programinslag under årens lopp har
naturligtvis också varit oerhört berikande, en högkvalitativ fortbildning, som varit helt
kostnadsfri för arbetsgivaren.

Våren 2015 kunde Gull Bohman och Ann Englund delta i en engelsklärarkonferens i
Manchester tack vare ett generöst stipendium från The Cornetet Award. Det var naturligtvis
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fantastiskt stimulerande att på detta sätt få bevista en internationell konferens. Fler deltor borde
verkligen söka detta stipendium.
Att representera Lambda på riksmöten och riksstyrelsemöten har varit en fin upplevelse. Att
träffa så många engagerade, hårt arbetande deltor, att ta del av ambitiösa mötesprogram, guidas
i intressanta kulturhistoriska miljöer och att bjudas på fest i fantastiska lokaler har varit mycket
stimulerande. Arrangerande kretsar är värda allt beröm!
Glädjämne eller inte, men lärorikt har det varit att delta i föreningsarbete. Många kontakter skall
etableras, mycket formalia beaktas och rent praktiskt arbete utföras. Kanske är det just allt detta
tidsödande arbete som gör att det är svårt att förena föreningsliv med ett allt mera pressat
professionellt och privat liv. För Lambdas del var säkerligen det anledningen till kretsens
avveckling, eftersom inga var villiga att påta sig rollerna som styrelseledamöter. Det är synd
för ett medlemskap i Delta Kappa Gamma kan ge så mycket bara man aktivt deltar i alla
aktiviteter, inom kretsen och i större sammanhang nationellt och internationellt. För mig
personligen har Delta Kappa Gamma betytt vidgade pedagogiska vyer, deltagande i festivitas,
kontakt med en mängd vänliga, engagerade deltor och inte minst god vänskap inom kretsen.
Karlstad den 1 september 2018
Gull Bohman Lambda (kassör)

MYKRETSEN LINKÖPING
Allmänt om My-kretsens profil
My-kretsen av Delta Kappa Gamma är en mycket livaktig krets som stadigt ökar sitt
medlemsantal. Nya medlemmar presenteras av de redan invalda och kan, efter några gånger
som gäster, bli invalda. Ambitionen är att ha medlemmar som representerar olika
utbildningsområden och därigenom ges kretsens medlemmar information om det pedagogiska
livet i staden. Det är viktigt att bli sedd och uppskattad som medlem. En bidragande del i detta
är de egoföredrag i miniformat som alla medlemmar presenterar. Minst två medlemmar per
möte gör en sådan presentation förutom det annonserade programmet. I styrelsen har det under
de senaste åren varit en ambition att både äldre erfarna tillsammans med unga mitt i yrkeslivet
ingår.

Sammansättning av kretsens AU genom åren
My försöker få kontinuitet i styrelsen genom att en kommande ordförande ofta har varit
styrelsemedlem under tvåårsperioden före ordförandeskapet samt alltid sitter kvar som past
president tvåårsperioden efter. Nya medlemmar görs medvetna om att de så småningom
förväntas ingå i styrelsen under en tvåårsperiod. Ordförande i styrelsen har varit Lillis Kirsh
2008-2010, Elisabeth Stärner 2010-2012, Eva Aronsson Söderberg 2012-2014, Kerstin
Johnsson 2014-2016 och Ulrika Johansson 2016-2018.
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Mys styrelse 2018 - 2020

Medlemsutveckling och aktivt deltagande
Under tioårsperioden har medlemsantalet ökat för varje år. My-kretsen har haft ett stabilt
medlemskap trots avgångar men tack vare många nyinvigningar. 2008 hade My 30 medlemmar
och 2018 är det 47. Det bedrivs ett aktivt rekryteringsarbete bland yrkesverksamma, vilket gör
att My har många unga medlemmar. Flera som var med då My invigdes 1984 är fortfarande
aktiva så medelåldern är ungefär 60 år. Den äldsta är född 1937 och den yngsta 1981. Vid
medlemsträffarna deltar mellan 20 och 30 medlemmar. I My är alla mycket aktiva i nationella
och internationella konferenser.

Nedan: Besök på Helikopterdivisionen

Program
Varje år firas My-kretsens födelsedag i januari oftast med gäster från andra kretsar. Vid det
årliga firandet av Mys födelsedag har vi en ambition att ha extra fina föreläsningar. Som
exempel kan nämnas Östergötlands landshövding Elisabeth Nilsson och den mycket
uppskattade kulturjournalisten Gunnar Elfström. En annan tradition är våravslutningen, som
alltid sker med lunch på trevligt utflyktsmål. Vartannat år sammanfaller årsmötet med
våravslutningen. I december lyssnar vi på Christmas Carols i Domkyrkan med en glöggfest
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efter. Styrelsen ordnar åtta program per kalenderår och ambitionen är att hålla hög kvalitet och
variation. Då vi sammanfattar utbudet framgår det att de flesta programmen har pedagogiskt
innehåll, som presenteras av kretsens medlemmar och handlar om ny pedagogik inom olika
områden, till exempel matematik, språk och specialpedagogik. Programmen täcker
förskolepedagogik till universitetsutbildningar. Under perioden har kretsen gjort ett tjugotal
studiebesök bland annat till nya skolor i kommunen. Linköpings universitets rektor Helene
Dannetun berättade om sitt arbete en kväll och besöket på Visualiseringcenter i Norrköping är
också värt att nämna. Flera programpunkter har fokuserat på kultur, speciellt med kvinnliga
företrädare. Ett antal program har haft internationell utblick, som exempel kan nämnas
hedersrelaterat våld, kommunens arbete med mottagande av flyktingbarn och deras familjer
samt Stadsmissionens engagemang för EU-emigranter. Vid ett möte 2016 samlade Mys
medlemmar in pengar och skänkte sex skolpaket till UNICEF. Flera medlemmar har informerat
om den digitala utvecklingen inom skolan. Vid två tillfällen har My-kretsen bjudit in landets
alla kretsar.till TeachMeet.

a

TeachMeet-

Datorisering och hemsida/ Bidrag till egna och svenska hemsidan/ Kommunikation med medlemmarna

My-kretsen har under perioden blivit mer digitaliserad då det underlättar kretsens arbete.
Styrelsen använder Google Drive för att ha möjlighet att enkelt dela dokument. Under 2018 har
alla medlemmar informerats om GDPR eftersom styrelsen har ett register med medlemmarnas
mejladresser. Alla nya medlemmar får information om detta i samband med invigning.
Kommunikationen till medlemmarna sker via e-post och deltagarna anmäler sig/avanmäler sig
till kommande träff via en länk till ett Google-formulär. Information om My inklusive
program för kommande träffar samt tidigare träffar finns också på hemsidan:
www.mydkgsweden.weebly.com
My-kretsen är aktiv i Facebook-gruppen "Delta Kappa Gamma Sweden" för att öka
kommunikationen mellan Sveriges kretsar. Det är spännande att ta del av vad andra kretsar
gör.

Nationella och internationella kontakter
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I maj 2010 hade My-kretsen besök av sex deltor från Epsilon Chapter i Holland. Under tre dagar
bjöds ett digert program med kulturella och historiska inslag förutom uppskattade besök på
skolor med flera föreläsningar och trevlig social samvaro. De sex gästerna övernattade hos
mydeltor och varje kväll bjöds de på middagar.

Deltagande i riksmöten och andra internationella möten
Vid Delta Kappa Gamma Swedens riksmöten 2008 till 2018 har, förutom vid ett tillfälle, alltid
den sittande ordföranden deltagit tillsammans med upp till sju andra mymedlemmar.
Från mars 2013 har speciella ordförandemöten hållits där Mys ordförande alltid deltagit
Vid European Regional Conferences som hållits vid fem tillfällen 2009 till 2017 har vid varje
konferens deltagare från My Chapter närvarit. I Oslo 2009 var My representerat av 10
medlemmar och i Borås 2015 deltog 13 från My. Där var Monica Sandlund andre keynote
speaker, Maria Hampusgård föreläste om genuspedagogik och Martina Lundströms föreläsning
uppskattades så mycket att hon blev inbjuden till stockholmkretsen.
Vid International Conferences i USA 2008, 2012 och 2016 representerade olika medlemmar
My-kretsen.
Eva Aronsson Söderberg gästade Norska DKG:s Landsmöte i Oslo april 2015

Pedagogiskt pris
My-kretsen har ett eget pedagogiskt pris som delas ut vartannat år i samband med årsmötet.
Priset består av ett silversmycke med ingravering och en motivering, som beskriver pristagarens
insatser i den pedagogiska verksamheten. De fem pristagarna under perioden 2008 till 2018
visar på bredden av den pedagogiska verksamheten i Linköping. 2008 fick Jessica Vesterlund
priset för att hon utvecklat matematikutbildningen för lärarstudenter. 2012 fick Cecilia Helber
priset med motivering att hon utvecklat undervisningen i svenska och engelska i anslutning till
gymnasiereformen GY 11. 2014 fick Anne-Lie Armerö priset som drivande i processerna kring
läroplan för förskolan. 2016 tilldelades Annika Forslund priset för att hon utvecklat
matematikundervisningen på gymnasiet och fått eleverna där att förstå användandet av
mängdläran. 2018 gick priset till Marie Jonasson-Gustafsson för att hon har utvecklat
undervisningsmetoder både inomhus och utomhus för elever i grundsärskola och träningsklass.
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My-kretsens mottagare av Mys pedagogiska pris 2018, Marie Jonasson-Gustafsson

Riksföreningens pedagogiska pris tilldelades Jessica Vesterlund från My år 2011 för hennes
utveckling av matematikundervisningen inom lärarutbildningen. Kajsa Andersson, medlem i
My, fick motta samma pris 2015 för sitt ledarskap som rektor i en mångkulturell grundskola.
2017 tilldelades Ulrika Johansson från My det pedagogiska priset och föreläste vid riksmötet i
Uppsala samma år om sitt arbete som utvecklingsledare i Linköpings kommun.

Uppdrag för Svenska Riksföreningen och DKG Society International
Carin Ahlberg arbetade i European Forum 2007-2009 och har dessutom under många år ingått
i stadgekommittén i DKG Sweden State.
Kerstin Nilsson var vice sekreterare i Riksstyrelsen 2009-2011 och Rigmor Jonsson var
matrikelansvarig i Riksstyrelsen 2011-2013. Elisabeth Stärner var vice ordförande i
Riksstyrelsen 2013-2015 och riksordförande 2015-2017 och är nu Past President 2017-2019.
Kersti Svalberg var revisor för DKG Sweden 2015-2017 och fortsätter 2017-2019. Gunilla
Nordén ingick i Riksstyrelsen 2015-2017 och fortsätter 2017-2019.
Rigmor Jonsson var representant i Steering Committee inför European Regional Conference
2015.

Glädjeämnen
Medlemmar som fyller jämna år uppvaktas med en ros vid passande möte.

Pressklipp
Efter varje möte skrivs en notis som berättar om föreningens aktiviteter. Den publiceras i den
lokala dagstidningen Östgöta Correspondenten i Linköping.

Lillis Kirsh och Kerstin Nilsson
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XIKRETSEN ÖREBRO

I vårt chapter, Xi, arbetade styrelsen mera som ett AU än en styrelse med bestämda poster.
Protokoll finns inte bevarade och vid de flesta sammankomsterna antecknade de närvarande de
fakta som de ansåg viktiga.
Kallelser till våra olika träffar sändes via E-post, oftast av ordförande.
Våra möten dokumenterades med att alla skrev sina namn i Constitution. Den boken finns
numera på Stadsarkivet i Örebro.
Någon kassör hade vi inget bruk för. Varje medlem betalade sin avgift och om det var några
kostnader förenade med en träff så betalade de deltagande sin del.
De personer som suttit i olika omgångar i vår styrelse/AU är följande:
Två ordförande; Birgitta Wallbom och Greta Melin -Olsson

Övriga deltagare:
Ebba Gamstedt
Harriet Jacobsson
Lillemor Lidèn
Britt Magnusson
Kerstin Jonsson
Ing-Marie Lundström
Helena Eriksson
Anna-Karin Lundberg

Örebro den 28 juni 2018
Greta Melin-Olsson och Birgitta Wallbom
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OMICRONKRETSEN KRISTIANSTAD
2008 – 2010
Styrelse: Ewa Kristensson ordförande, Carina Hertrich vice ordförande, Ingrid Jeppson kassör,
Carita Holmqvist sekreterare, Annelie P Ohlsson styrelseledamot
Kretsen hade vid verksamhetsperiodens början 19 aktiva medlemmar.
Kretsen deltog i september 2008 med två representanter på Riksstyrelsemötet i Göteborg. I mars
2009 deltog en medlem i Riksmötet i Västerås.
Vi avslutade hösten 2008 i kulturens tecken med ett föredrag om ”Sagans betydelse för Selma
Lagerlöf”. På ett annat möte kom fem ungdomar in som deltagit i ett utbildningsprojekt om
muntligt berättande. På ett imponerade sätt beskrev de hur de berättar för de yngre barnen i
skolan. Under krets-mötena dessa år besökte vi också flera skolor och förskolor där medlemmar
arbetade.
I maj 2010 hade Omicron glädjen att arrangera Riksstyrelsemötet. På temat ”Staden möter
naturen - Biosfärområdet Kristianstad Vattenrike” kunde planerna för det kommande Naturum
Kristianstad presenteras. Deltagarna fick också se filmen ”Vingar över Vattenriket” av
naturfotografen Patrik Olofsson. En förskola visade forumteater och pedagogisk lek. Eftersom
Kristianstads Musikskola är en av två skolor i Sverige som tillhandahåller undervisning i harpa
var vi stolta över att en harp-ensemble underhöll i anslutning till avslutningslunchen.

2010 – 2012
Styrelse: Lena Löfgren ordförande, Kristina Johansson Tell vice ordförande, Barbro Bergman
kassör, Carina Nilsson sekreterare, Ingrid Karlsson styrelseledamot
Kretsen hade vid verksamhetsperiodens början 15 aktiva medlemmar och en hedersmedlem.
Fem nya medlemmar invigdes under perioden så medlemstalet steg till 20 vid periodens slut.
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Från kretsen deltog våren 2011 fyra medlemmar i Riksmötet i Växjö och vi deltog även på
Riksstyrelsemötena i Stockholm och Linköping.2012.
Flera av kretsmötena hade språk och berättande som tema, som till exempel Elsa Beskows
sagovärld, Teckenspråk som språk, Hur blir vi goda litteraturläsare? och Samkväm i sagans
tecken. Men vi hade också flera aktiviteter för att träffas och lära känna varandra bättre till
exempel utflykt till Ebbamåla bruk, klädprovning hos Kläddilin, julpyssel och tur på Österlen
för ett något försenat firande av kretsens 25 år.

Invigning 2011

2012 – 2014
Styrelse: Lena Löfgren ordförande, Eva-Lotta Persson vice ordförande, Monica Ahlm kassör,
Anette Granberg sekreterare, Gunilla Nilsson styrelseledamot
Kretsen hade vid verksamhetsperiodens början 16 medlemmar och vid slutet 13 medlemmar.
Lena Löfgren och Monica Ahlm deltog i september 2012 i Riksstyrelsemötet i Stockholm. Tre
styrelsemedlemmar deltog i Riksmötet i Falun april 2013. Lena Löfgren deltog i
Riksstyrelsemötet i Stockholm våren 2014..
Året 2012/13 bjöd på ett mycket blandat program, men kanske kan man sammanfatta det som
nutid och dåtid. Efter årsmötet startade vi i oktober med nutid och Annika Löfgrens föredrag
om implementeringen av en ny läroplan och andra styrdokument för att sedan i november
förflytta oss till urtid och dinosaurerna. Elisabeth Einarsson som vandrat i deras fotspår sen hon
var 8 år berättade så levande hur både Kristianstadstrakten och dinosaurerna såg ut för så länge
sedan.
Ofta har vi i kretsen diskuterat hur vi skulle kunna ha någon gemensam träff med Malmö/Lundkretsen. För det mesta har detta inte kommit längre än till förslagsstadiet. Därför var det mycket
trevligt att som vårens första programpunkt kunna välkomna Helga Skeidsvoll och Elsa Foisack
från Delta-kretsen. Dessa båda hade deltagit i DKG Convention i New York i juni 2012.
Beverly Helms blev ny internationell president och 2000 DKG-medlemmar deltog varav 16
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från Sverige. Vi kände alla att detta var en upplevelse att få delta i och kanske det kan bli aktuellt
för några av oss?! Mera nutid följde, ”Ungas nätkulturer” gav oss mycket att diskutera.
Efter årsmötet 2013 föreläste Therese Granekull om sin forskning om kamratbedömning. Ett
studiebesök hos Bild och formklasserna var nästa program och därefter fick vi lyssna till
”Tankar från en förvaltningschef”, nämligen från vår tidigare ordförande Ewa Kristensson,
förvaltningschef i Karlshamns kommun.
En konstutställning i rykande snöstorm inledde 2014. I mars hade vi glädjen att ha vår
riksordförande Ann-Katrin Swärd på besök. Hon inledde med en föreläsning om ”Lärares
förhållningssätt till läs- och skrivundervisning”. Därefter följde samtal om kretsarbete och vad
som var på gång inom föreningen.
Våren avslutades med att Anette Granberg berättade om det Skolverksprojekt ”Handledning för
lärande” som hennes skola deltar i och som sista program fick vi alla en guidad tur i det vackra
ombyggda/nybyggda Rådhus Skåne.

2014 – 2016
Styrelse: Eva-Lotta Persson ordförande, Anette Granberg vice ordförande, Monica Ahlm
kassör, Lena Bertilsson sekreterare, Cecilia Carlson styrelseledamot, Lena Löfgren past
president
Kretsen hade under verksamhetsperioden 13 medlemmar och en hedersmedlem.
Ordförande deltog i Riksmötet i Stockholm våren 2015 och i två ordförandemöten 2014/2015.
Tre kretsmedlemmar deltog i DKG Sverige 40 år i Malmö med temat ”Hållbar utveckling”.
Fyra medlemmar deltog i ERC i Borås i augusti 2015 och ordförande deltog i ordförandemöte
i Linköping i oktober 2015 och flera av medlemmarna deltog när kretsen ordnade
ordförandemöte i Kristianstad 2016.
Vår hedersmedlem Ingegerd Wärnersson, före detta skolminister och landshövding, höll ett
mycket uppskattat föredrag om sin första tid som lärare på Rosengård i Malmö. Erfarenheter
och situationer därifrån som präglat henne i hennes liv och senare uppdrag. Vi fick på senare
träffar information från lärare inom sjukhusskolan, om ADHD och så terminsavslutning på det
gamla skolmuseet i Djurröd där hartassarna låg prydligt bredvid griffeltavlorna.
En viktig och fin händelse var vår krets 30-årsfirande den 16 april 2016. Extra glädjande var att
vi kunde fira med så många deltor från hela Sverige eftersom det kombinerades med ett
ordförandemöte i Kristianstad. Långväga besök också från huvudkontoret i Austin, Nita Scott.
En av vår krets faddrar, Ingrid Holmberg, höll ett uppskattat tal och vi uppvaktades också av de
övriga kretsarna.
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Europé Regional Conference, Borås 2015. I rött International President Lyn Babb Schmit

2016 – 2018
Styrelse: Eva-Lotta Persson ordförande, Lena Bertilsson sekreterare, Monica Ahlm kassör,
Lena Löfgren och Therese Granekull styrelseledamöter.
Kretsen hade under verksamhetsperioden 13 medlemmar och en hedersmedlem.
På Ordförande- och utbildningsmötet i Skövde 2016 deltog två Omicron-medlemmar. I
Riksmötet i Uppsala 2017 och vid Riksstyrelsemötet i Växjö 2018 deltog också två medlemmar
från Omicron.
Som ett led i att förena medlemmarna i Omicron kring något där vi tillsammans kan göra
skillnad beslutades under föregående år att
arbeta för att stötta en skola i Afrika. Detta
arbete
inleddes
med
att
Martina
Abrahamsson föreläste, via Skype från
Nairobi, om sitt arbete på Svenska skolan i
Nairobi, Kenya samt sitt engagemang att
hjälpa kenyanska skolbarn och kvinnor att
utbilda sig och få en möjlighet att försörja sig.
I samband med årsmötet hölls ett lotteri med
vinster från vårt 30 årsjubileum. Detta var
startskottet till ett antal insamlingar som
skänks till Upendo Love School i Nairobi,
Keny.
Skypemöte med Kenya
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Andra spännande programpunkter under denna period har varit när Marie Strandberg, som
senare invigdes, berättade om VLC – Vägledningscentrum Lärlingsakademin, ett EU-projekt
för unga som av olika skäl står långt från arbetsmarknaden. Ingemar Grönros välkomnade oss
till Kristianstads äldsta silversmedja med anor från 1700-talet där han berättade om sitt
silversmide och arbetet i en smedja där merparten av verktygen härstammade från 1700-och
1800 talet. Lotta Leden berättade om sin avhandling Nature Science, Madeleine Arenhill
Beckman pratade om den förstärkta läroplanen för fritidshem och utbildningen för grundlärare,
inriktning arbete i fritidshem. Vi har under perioden också fått göra ett besök i ett planetarium,
ta del av hur Kristianstads egen mottagare av Svenska Akademiens Svensklärarpris, Jenny
Edvardsson arbetar med att få tonårskillar till läsare.
Medlemmarna har även varit lite extra aktiva vid några av våra träffar som när vi gjorde
gemensamma ansikten i lera under ledning av Katarina Johansson, konstnär och adjunkt i Bild
och form på Högskolan Kristianstad, när vi provade på att leta fossiler vid en exkursion till
kalkbrottet i Ullstorp utanför Kristianstad där kretsens paleontolog Elisabeth Einarsson
tillsammans med Tord Engfors ledde medlemmarna i dinosaurernas fotspår och när vi fick
prova på att programmera under ledning av Kristianstad kommuns utvecklare i digital
pedagogisk kompetens, Linda Axelsson.
Medlemsutvecklingen under perioden 2008 till 2018 har varit ett sjunkande antal medlemmar,
men samtidigt har kretsen fått in nya yngre medlemmar vilket under minst tio år har varit ett
viktigt mål. Medlemmarnas sammanlagda kompetens är bred och spänner över flertalet
skolformer. Nuvarande ordförande, Eva-Lotta Persson, ingår i DKG:s Svenska kommitté
"Information och marknadsföring" sedan 2015. Styrelseledamot, Lena Löfgren, ingår i DKG:s
svenska kommitté ”Education Exellence” sedan 2017.

Monica Ahlm, Lena Bertilsson, Therese Granekull, Lena Löfgren, Eva-Lotta Persson, Omicrons styrelse
2016-2018

PIKRETSEN VÄSTERÅS

Kretsordförande:
Lena Våglund 2008-2010
Maud Lindh 2010-2012
Ewa Johansson 2012-2014
Ewa Johansson 2014-2016
Linda Sporrong2016-2017
Elisabeth Granberg 2017-2018
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Riksmöte i Västerås 2009
När Lena Våglund valdes till kretsordförande för PI i maj 2008 fick hon ganska snart uppdraget
från AU att tillsammans med kretsmedlemmarna arrangera ett riksmöte i Västerås och under
temat ”Räkna med Pi” inbjöd kretsen till riksmöte i Västerås den 14 mars 2009. Det blev ett
mycket uppskattad riksmöte med årsmötesförhandlingar i fullmäktigesalen i Stadshuset och
bankett på Västerås slott, där ”Pi-pigorna” framförde en bejublad show. Internationella
presidenten Carolyn Rants representerade Delta Kappa Gamma International. Många DKG
medlemmar hade hörsammat inbjudan och deltog i riksmötet. En viktig del av föreningens
verksamhet är att skapa möjligheter för medlemmarna att träffas, ta del av intressanta
föreläsningar och kulturaktiviteter. De flestaa kretsens medlemmar deltog helt eller delvis i
riksmötet och det betydde mycket för kretsarbetet att planera och genomföra en aktivitet
tillsammans.

Programpunkter
Kretsen träffas andra måndagen i månaden och genom åren har ett omväxlande antal
pedagogiska, omvärldsorienterande och kulturella ämnen presenterats.
Några exempel på teman:
Skolträdgårdar, Hur konsten kan vara ett hjälpmedel i skolarbetet. Matlagning tillsammans i ett
skolkök, Kollegialt lärande, Smart board, Inkludering av nyanlända, Naturskolan, Matte och
många flera intressanta ämnen, som vanligtvis presenteras av föreningens medlemmar.
En tradition inom PI kretsen är Nobelfesten i samband med decembermötet, då vi intager en
flera rätters middag under högtidliga former. Ett år var det påbjudet att vara klädd i hatt och alla
fick under kvällen berätta om betydelsen av sitt val av huvudbonad. Ett annat år kom ”Selma
Lagerlöf” på besök.
Årsmötet i maj förläggs vanligtvis till en trevlig restaurant eftersom årsmötet avslutas med
måltid. Oftast kan kretsen gå in med en ekonomisk kompensation för att det ska bli en rimlig
kostnad för medlemmarna.

Medlemsprofil
Kretsen har haft ett konstant medlemstal på ett 30-tal medlemmar de senaste åren. Vissa år har
antalet uppgått till 39. Kvar sedan kretsen startade 1987 är bara två medlemmar. Dessutom har
några varit med sedan1988/90. Även om det är önskvärt att få in nya unga medlemmar så är de
flesta som blir intresserade att vara med i föreningen i medelåldern. Kanske är det rätt ålder att
börja engagera sig i en förening som Delta Kappa Gamma International? I PI- kretsen har man
alltid eftersträvat att inbjuda pedagoger med så olika verksamhetsområden som möjligt
eftersom det är berikande för det pedagogiska erfarenhetsutbytet. Värvning av nya medlemmar
sker vanligtvis genom att någon medlem eller styrelsen bjuder in någon som de vill introducera
till föreningen. Oftast leder det till att den inbjudna vill bli medlem.
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Sponsring
Kretsen har ingen direkt sponsring, men en fördel för verksamheten är att kretsen utan kostnad
kan använda lokaler, som kommunen eller friskolor upplåter.
I samband med årsmötet 2009 ställde Västerås Stad upp med lokaler och ett bidrag på 5000:kr.

Stipendier
Kretsen delade tidigare ut ett pedagogiskt pris tidigare men det upphörde när Västerås Stad
började med sitt Årets pedagog stipendium. Ett flertal av kretsens medlemmar har tilldelats
detta pris.
I samband med Europakonferensen i Borås 2015 fick de kretsmedlemmar som deltog ett
ekonomiskt bidrag,

Projekt Läsinlärning i Gambia
2010 startade ett projekt om läsinlärning i Gambia. Upprinnelsen till projektet var att två PI
medlemmar, Kerstin Beskow-Schölin och Ann Johansson, hade berättat om ett besök i Gambia
och sitt engagemang för ett läsprojekt i Gambia. Hösten 2010 kom Amina, en gambisk lärare,
till ett kretsmöte och berättade om sin skola. På frågan vad hon skulle behöva till sin
undervisning svarade hon att skolorna behövde griffeltavlor att skriva på för papper är dyrt och
det förstörs av termiterna. Kerstin B-S har varit den genomförande kraften i projektet och under
de fem år som projektet pågått har det delats ut griffeltavlor till 75 skolor. Griffeltavlorna har
tillverkats av en lokal snickare i Gambia. Dessutom har det utarbetats och tryckts en
lärarhandling till den läsinlärningsmetod som Kerstin B-S har tagit fram. Projektet
presenterades vid Europakonferensen i Borås 2015 och vid riksmötet i Falun som en
posterutställning
För att genomföra projektet har kretsen sökt medel hos DKG Educational Foundation Board of
Trustees och också beviljats ca 12.000 dollar under åren 2010-2015. Själva läsinlärningsprojektet anses vara slutfört men lärargruppen i Gambia vill gärna fortsätta med matematik
och två PI medlemmar, Linda Sporrong och Bodil Lövgren har varit i Gambia och undersökt
hur en matematikundervisning kan genomföras och vad som kan användas som
undervisningsmaterial.

Kontakter med andra kretsar
Kretsordförande och någon ytterligare medlem har deltagit i de riks- och utbildningsmöten som
anordnas av AU.
Vid Europakonferensen 2015 i Borås deltog Kerstin Beskow-Schölin med en workshop om
Gambia projektet och en grupp PI medlemmar understödde projektet med att informera om
projektet i en monter och sälja Kerstins egentillverkade små lerfigurer.
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Kretsarna i Uppsala och Stockholm har besökt PI kretsen i samband med ett kretsmöte om
Gambia.

Internationella kontakter
Ewa Johansson och Gudrun Nylander har deltagit i Europamötet i Tallinn 2017 och Convention
i Dallas 2018.
I Europamötet i Borås 2015 deltog Kerstin Beskow-Schölin, Lena Våglund, Inger Burström,
Bodil Lövgen och Linda Sporrong med monter, information och workshop. Ewa Johansson
deltog som kretsordförande och Gudrun Nylander hade konferensuppdrag

Representation i nationella och internationella kommittéer
Ewa Johansson valdes 2017 till Riksordförande för DKG Sweden och hon representerade
Sweden vid Convention i Dallas 2018 och Europakonferensen i Tallinn 2017.
Gudrun Nylander har ingått i svenska stadgekommittén sedan 2012 och uppdraget har främst
varit att revidera stadgarna i enlighet med de förändringar som tas vid Convention.
Gudrun Nylander har ingått i International Constitution Committee 2012-2014 och World
Fellowship Committee 2010-2012. Dessa kommittéer utses av den internationella presidenten.
Kretsordförande ingår i det nationella ”Executive Board” eller Riksstyrelse.

Glädje och sorg
Det glädjande med PI kretsen är att det inte tycks vara svårt att få nya kretsmedlemmar. De som
blir inbjudna till ett kretsmöte tackar vanligen ja till att bli medlemmar. Våra kretsmöten har
intressanta program och närvaron på kretsmötena är ca 60 % av ca 35 medlemmar. Kretsen har
relativt god ekonomi.
Det sorgliga är att så få medlemmar har tid och ork att deltaga i aktiviteter som riksmöte,
Europakonferens eller andra internationella möten.

Framtiden
Nu påbörjar ett nytt samverkansprojekt i kretsen. Riksmötet 2019 är förlagt till Västerås och
kretsen ligger i startgroparna för planeringen. Dessutom har många börjat planera för att åka
till Island i juli 2019 på Europamötet. Det bådar gott för framtiden.

Sammanställt av Gudrun Nylander
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SIGMAKRETSEN SKÖVDE

Allmänt:
Kretsen Sigma grundades våren 1989 och kan därmed snart fira sitt 30-års jubileum. De senaste
10 åren har präglats av förändrade förhållanden i vårt samhälle med nya tekniker och
innovationer och dessa har förstås påverkat Sigma och dess medlemmar. Nya tider ger nya
impulser men Sigma har kunnat anpassa sig och följa långt sina ursprungsidéer med
pedagogiskt varierade, givande och underhållande program till medlemmarna.

Programverksamhet:
Kretsens ordförande under perioden har varit:
2008-2010

Meeri Palm

2010-2012

Marianne Olsson

2012-2014

Hillevi Larsson

2014-2016

Linda Jiveborn

2016-2018

Birgitta Johansson

Styrelserna har alltid bestått av vice ordförande, sekreterare, kassör och ledamot. Ordföranden
har efter sin ordinarie period stannat kvar i styrelsen som past president för att kunna hjälpa
den nya styrelsen med sina samlade kunskaper.

Medlemmar
Medlemsantalet har varierat under åren. Som mest har Sigma bestått upp till 30-tal medlemmar,
men i hård konkurrens av det förändrade och alltmer mer krävande samhället har antalet
medlemmar minskat t o m 2018-06-30 till nivån med 7 medlemmar. Det är en tendens som vi
kan skönja i många olika föreningars medlemsregister, onekligen en väldigt tråkig och negativ
utveckling. Trots detta försöker Sigma forma intressanta och mångfacetterade program för att
ge så mycket som möjligt till medlemmarna. Det finns också idéer och tankar att hur utöka
medlemsantalet. Detta är en utmaning till framtiden, förhoppningen är att engagera ett antal
yngre, aktiva pedagoger till föreningen. Medlemmarna som är kvar försöker jobba med det
sistnämnda och också delta aktivt i föreningens arbete på flera olika nivåer.
Program
Principen under åren har varit att träffas 4-5 gånger per termin. Som för 30 år sedan, i början
av Sigmas existens, har man besökt olika utbildningar för att få bred blick över utbildningsväsendet i Skaraborg. Här kan t ex nämnas besöken vid Folkuniversitetet, stylistutbildningen,
Music and Production i Skara, experimentella verkstaden Balthazar mm. Samhälleliga besök
har också funnits med i bilden, t ex Röda Korset och nya Tingsrätten i Skövde.
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Många av medlemmarna har hållit föredrag om sin verksamhet, då det bland medlemmarna har
funnits mycket kompetens. En del föreläsare har också engagerats, en del möten har hållits ihop
med andra föreningar. Det sistnämnda är ett väldigt fruktbart sätt att kunna genomföra lite större
eller kostsammare tillställningar. Som exempel kan nämnas den Internationella kvinnodagen
2010 som kunde firas genom att vi deltog i kommunens program. Ett samarbete med olika
kvinno- organisationer, t ex Kvinna i Skaraborg, politiska kvinnoföreningar etc.
Utöver de pedagogiska programmen har det anordnats ungefär ett möte/termin med ett lite
lättare innehåll som att besöka en keramikverkstad, Slöjdens hus eller en konstnär. Alla dessa
besök har varit väldigt givande och man har alltid lärt sig någonting nytt. Under några år var
Sigma medlem i Skövde teaterförening, vilket gav medlemmarna möjlighet att köpa biljetter
till rabatterat pris.

Större händelser under 10-årsperioden:
2013-2014 läsåret blev det året då för första gången utdelades ett Internationell scholarship på
6000USD från DKG till en av våra medlemmar Hillevi Larsson. Hennes arbete handlade om ”
Skolledares medvetenhet om att undervisningen skall bygga på vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet. 2014 firade Education Foundation 50 år genom att utge medel om1000
USD för projekt. Sigma ansökte om dessa pengar för att stötta läsinlärning på Rydskolan. Dock
erhöll vi ej några pengar i den stenhårda konkurrens som rådde.
Riksstyrelsemötet 5-6 april 2008. Då träffades uppåt 80 DKG-medlemmar från hela Sverige i
det vårliga Skövde med ett varierat program. Vi samarbetade med Högskolan med bl annat
lokal för föreläsningar och själva styrelsemötet. Räddningsverkets övningsområde var en
alternativ till WorkShop. Givande var också rundturen i den skaraborgska naturen, med
trandansen vid Hornborgarsjön , Varnhem klosterruin, där vi möttes av munken Leif Olsson
och hans fantastiska monolog. Våren visade sig inte från sin bästa sida och lunchen på
Sällskapet lät sig väl smaka innan våra gäster lämnade Skövde.
18/4 2009 firades Sigmas 20-års jubileum på Hotell Billingehus. Föreläsarna var rektor Anna
Sundström och författare Kristina Appelqvist. Birgitta Bäckströms barnkör sjöng. De tre
kvarvarande ursprungsmedlemmarna Britt Sörman, Birgitta Johansson och Meeri Palm
berättade minnen från den första tiden. Som gäster kom många före detta medlemmar, vår
invigare Christina Lindqvist, Epsilon, flera medlemmar från Chi och Alpha samt fyra
medlemmar från den nyss bildade DKG-kretsen i Tallinn, Estland.
23/4 2014 firades efter årsmötet Sigmas 25-års jubileum med lite god mat och lite minnen från
de gångna åren.
23-24/9 2016 anordnades det en ordförandeutbildning i Skövde i Sigmas regi. Ca 35 DKGmedlemmar var närvarande vid mötet.

Att arbeta på riksnivå och internationellt:
På riksnivå har Birgitta Johansson och Marianne Kullenwall varit engagerade, både Birgitta
och Marianne som revisorer och Birgitta i rollen som rikskassör.
86

Birgitta Johansson har varit medlem i Constitution Committee and Constitution Revision Team
(2008-10) då Constitution och International Standing Rules fick en avsevärd förändring i
enlighet med Robert´s Rules.of Order.
Medlemmar i Sigma har deltagit i olika internationella konferenser., t ex till European Regional
Conference i Oslo 2009 åkte flera kretsmedlemmar nämligen Britt Hilberth, Meeri Palm
Elisabeth Fläring ,Birgitta Johansson, Maud Fredlund.
Marianne Olsson och Birgitta Johansson deltog i European Regional Conference i Baden Baden
Tyskland augusti 2011. Till Amsterdam 2013 åkte Birgitta Johansson. I European Regional
Conference i Sverige 2015 var Sigma en av medarrangörerna. I ett tidigt skede fanns förslag på
Göteborg (Beta), Skövde (Sigma) och Borås (Chi). Marianne Olsson representerade Sigma i en
planeringsgrupp inför valet av konferensort. Kostnadsläget, närheten till flygplats och
tillräckligt stort konferenshotell var till Borås fördel. Sigmakretsen visade Dalénmuseet,
Hornborgasjön, Varnhem, Vadsbo Mjölk och Vaholms brohus (ett av två i världen). Denna tur
gick av stapeln före konferensen och hade Marianne Olsson som brilliant guide. Många
samtalsämnen vid borden kretsade kring miljötänket hos besöksmålen.
2017 Tallinn var Birgitta Johansson närvarande.
Meeri Palm besökte våren 2010 Alpha kretsen i Tallinn och berättade om invandrarunderviningen i Sverige.

Pedagogiskt pris
Pedagogiskt pris har delats ut av Sigmakretsen. Smycket i form av en brosch i silver har
formgivits av Bengt Fred, make till en av våra tidigare medlemmar Maud Fredlund.
2008 tilldelades Ylva Åhlund Bloom priset för hennes elevcentrerade arbete, 2009 utdelades
priset till Birgitta Bäckström för hennes idoga och glädjespridande arbete bland barn och
dokumentation till ledning för kollegor. Speciallärare Anne-Marie Larsson uppmärksammades
2010 som mottagare. Sara Ahlin, tidigarelärare vid Korsbergaskolan mottog priset 2011 för sitt
utvecklingsarbete med datorn som hjälpmedel framför allt i naturvetenskapliga moment. 2012
tilldelades Ulla Runesson, professor i pedagogik priset. Hon forskade framförallt inom
matematik och studerade kunskapsutvecklingen i klassrummet. Sigmas sista pedagogiska pris
tilldelades Elisabeth Backhaus för hennes arbete med att öka intresset för pojkar att medverka
i barnkörer.

Krafttag medlemsrekrytering
Oktober 2012- Öppen kväll för kvinnliga pedagoger
Ulla Runesson inledde kvällen med sin forskning om lärprocessen. Learning study kallas den
metod hon tillämpar. Maria Bergsten, Balthazar informerade om nya sätt att se på lärande i
naturkunskap samt Maria Dahlberg, TPR – ordinlärning på ett nytt språk. Under fikapausen
minglades det organiserat – speed-dating. Många kontakter knöts och intresserade anmälde sig
Januari 2016 – Tema ledarskap i skolan
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Våra föreläsare var Margareta Oudhuis, högskolan i Borås . ”Vad kan vi lära av framgångsrika
elitidrottsklubbar”, Hillevi Larsson gymnasiesamordnare Skaraborgs kommunalförbund
”vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” samt Ingela Gyllspång yrkeslärarprogrammet.
Inbjudan genom direkt inbjudan via mail, spridning genom rektorer, anslag till personalrum.
De 12 deltagarna utöver medlemmar erhöll även information om DKG och inbjudan till vårens
program. Vid uppföljning visade det sig att arbets- och familjesituation och samma veckodag
för möten var hinder för att deltaga i vårt DKG.

Ekonomi
2014 erhöll Sigma medel att användas för att stimulera deltagandet i internationella konferenser
från Britt Sörman, initiativtagare till kretsens bildande då hon flyttade från Stockholm (Alphakretsen) till Tåtorp
När kretsen arrangerat riksstyrelsemöten har medel erhållits av kommun m fl vilket lett till att
det blivit överskott. Detta har lett till att Sigma kunnat stödja deltagande i konferensen inom
Sverige.

Avslutning:
I den digitaliserade världen med mindre mänsklig kommunikation blir betydelsen av nätverk
viktigare än någonsin tidigare. Vi måste skapa kontakter både på hemmaplan i Skövde och
internationellt. Det är viktigt med den personliga kontakten och att ha ett brett nätverk. Där är
Delta Kappa Gamma en stor tillgång och hjälp på vägen.

Meeri Palm och Birgitta Johansson

Meeri Plam och Birgitta Johansson, Sigma
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TAU- KRETSEN KALMAR
Medlemsprofil
Medlemsantalet har pendlat mellan 14 och 30 . Medlemsvärvningen har tagit fart de sista 3 åren
och medelåldern har sjunkit. Många av medlemmarna är mellan 30-50.
Grundskolan, gymnasiet , samt förvaltning är representerade, men vi har svårt att rekrytera från
universitet och högskola. Ambitionen är att få en så bred representation som möjligt i
föreningen, som därför behöver bli bättre på att värva nya medlemmar från såväl förskola som
universitet.
Kretsen har en geografisk spridning som sträcker sig över flera kommuner, från såväl
Mönsterås, Mörbylånga, Nybro som Kalmar.

Möten och program
Tau- kretsen har under åren haft en livaktig verksamhet där den pedagogiska diskussionen varit
i centrum.
Kretsen har 3-4 möten per termin. Innehållet varierar från att egna medlemmar föreläser om
intressanta projekt, till att inbjudna gäster berättar om olika verksamheter som har anknytning
till barn/ungdomar och pedagogik.
En uppskattad föreläsning var när ungdomspolisen berättade om ungdomskriminaliteten
Kalmar. Vid detta tillfälle hade det just varit en anlagd storbrand i ett köpcenter där många
ungdomar var inblandade. (2011)
Vi har också varit på besök hos en specialutbildad optiker som har gjort en studie om dyslexi.
Ytterligare en välbesökt föreläsning handlade om Operation Smile, En sjuksköterska från
Kalmar föreläste om sina resor runt om i världen för att hjälpa barn med gomspalt. Detta
resulterade i att vi numera skänker en penning till denna organisation, i stället för att ge en ros
till föreläsaren.
Kalmar kommuns skolläkare Erik Carlsson föreläste om sin erfarenhet av barn med NPproblematik.
Våra egna medlemmar har vid 2 olika tillfällen berättat om sina erfarenheter i Thailand. Mie
Wennerströms föreläsning handlade om ett projekt inom svenska kyrkan som hjälpte svenskar
som hamnat i svårigheter Bangkok. Titeln på föreläsningen var det slående namnet ”När ormen
biter i Paradiset.
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Jenny Lindes föreläsningen tog upp hur man hjälpte en speciell skola i Thailand, genom att
samla in skolmaterial och hur volontärer hjälpte till med undervisning i engelska.
Monica Mill berättade om sitt arbete på behandlingshem, samt sin familjs engagemang som
stöd och fosterfamilj.

Datorisering och hemsida
År 2016 blev Susanne Sporrong kretsens webbansvarige, som är ansvarig för hemsidan och
dokumentation från våra möten. All kommunikation med medlemmarna mellan mötena sker
via e-mail.
Tau har under åren deltagit på flera riksmöten.
.Gunvor Silversvärd, en av Tau;s grundare fick hedersutmärkelse för lång och trogen tjänst både
nationellt och internationellt. Gunvor var en flitig besökare på Taus möte trots sviktande hälsa
och gick bort 2016

Glädjeämnen inom kretsen
År 2010 firade Tau-kretsen 20 års jubileum. Gamla och dåvarande medlemmar, samt gäster
från andra kretsar firade med pompa och ståt på Brunska villan i Kalmar. Efter en föreläsning,
avslutades kvällen med 3-rätters middag, där styrelsen med män agerade som servitörer.
I september 2018 anordnade Tau utbildning för ordförande och kassörer. Utbildningen inleddes
med middag på Stadshotellet på fredagen den 14 september och kursen ägde rum dagen efter
på Transportgymnasiet Syab .
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Kalmar slott
Anki Gripstrand

PHIKRETSEN FALUN/BORLÄNGE
Bildande
Phi-kretsen bildades i mars 1992 genom Ulla Martins från Pi-kretsens försorg. Hon kontaktade
Inger Bävertoft i syfte att bilda en krets i Dalarna. En träff hölls i Högskolan, Borlänge, dit
presumtiva medlemmar bjöds in. Under förberedelsetiden hade vi en hel del kontakt med
Gertrud von Platen. Den högtidliga invigningen av nio medlemmar ägde rum den 28 mars 1992
i Folkets Hus, Borlänge. Invigningen förrättades av Gertrud von Platen, Ulla Martins och
Kerstin Stråby. Pi-kretsen, Västerås blev vår fadder.

Tillhörighet
Dalarna är ett till ytan stort landskap med liten population. Vår önskan att det ska vara minst
två medlemmar från en kommun så att man inte behöver resa ensam till träffarna har varit svår
att uppfylla. Idag är de flesta medlemmarna hemmahörande i Falun, några i Borlänge och en i
Gagnef.

Vårt styrelsearbete
Under ledning av en driftig ordförande, en väl fungerande såväl styrelse som programkommitté
är våra styrelsemöten alltid fulla av inspiration. Styrelsemötena hålls regelbundet men vid färre
tillfällen än medlemsmötena. Ordföranden genom åren har varit: Ingrid Bävertoft (ht 92-vt 94),
Ulla Eek (ht 94-vt 96), Barbro Plantin (ht 96-vt 98), Lillemor Östensson (ht 98-vt 00),
Margareta Gåfvels
(ht 00-vt 02), Christina Sand (ht 02-vt 04), Monica Hillman (ht 04-vt 06), Lena Nyberg
Backeman (ht 06-vt 08), Ann-Katrin Swärd (ht 08-vt 10), Margareta Samuelsson (ht 10-vt 12),
Annika Riman (ht 12-vt 14), Birgitta Hiertner (ht 14-vt 16), Kerstin Adolfsson (ht 16-vt 18).
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Den årliga verksamhetsplanen och verksamhetsberättelsen tar alla medlemmar del av och
påverkar på olika sätt. Styrelsen fattar de slutliga besluten efter att alla på våra medlemsmöten
haft möjlighet att diskutera årets innehåll och lämna förslag.

Webb-ansvarig
Christina Sand är vår webb-ansvarige och sköter uppdateringen av kretsens hemsida, på vilken
man alltid finner det senaste aktuella programmet med text och bild.

Regelbunden mötesverksamhet
Månadsmötena sker regelbundet (nio/år) och med olika innehåll ofta med ett tema som följer
under ett läsår, tex. Barns olika levnadsvillkor (2017-18). Phi-kretsen har valt att inte ha en egen
medlemslokal. Vi försöker hålla medlemsmötena på den arbetsplats där ett föredrag (en
grundskola, högskolan Dalarna, Ottilia Adelborgs museum i Gagnef, etc) ska hållas och om det
inte går träffas vi på någon medlems arbetsplats. Närvaron är god och har varit 65 %. Vi har
ofta inbjudna gäster med (kanske presumtiva medlemmar) dock inte vid ego-föredrag och
årsmöten.

Medlemsrekrytering
Medlemsantalet har under de sista åren sjunkit. Ordförande Kerstin Adolfsson har under sin
ordförandetid jobbat med att på olika sätt få nya medlemmar till kretsen. Affischering mm har
inte gett något resultat. I februari 2018 anordnade vi en träff för särskilt inbjudna pedagoger,
utvalda som hade rekommenderats av oss medlemmar. Programmet bestod av en supé,
information om vår förening, en programdel (föredrag av Elin Morén, volontärarbetare 4 mån
i Guatemala för organisationen IM. Uppdrag: Förbättra villkoren för ursprungsbefolkningen
och människor med funktionsvarianter). Ordförande skickade ett personligt skrivet brev till 25
pedagoger. Tolv intresserade pedagoger tackade ja och i maj hade vi högtidlig invigning av tre
nya medlemmar! Medlemsantalet är nu 17 st. Antagligen blir det ett invigningstillfälle även i
höst.

Pedagogpriset
Under sin tid som ordförande initierade Barbro Plantin 1997 pedagogpriset. Barbro var den
första ordförande som skrev en verksamhetsplan. I samband med att hon läste stadgarna insåg
hon att någon pedagog ska hedras. Barbros förslag antogs av Phi-kretsen och som första krets i
Sverige inrättades här ett pedagogpris. Idén spreds vidare till andra kretsar och till riksstyrelsen
som numera delar ut pris till en pedagog på nationell nivå. Alla kretsar kan nominera en erkänt
duktig pedagog.
I Phi-kretsen nominerar medlemmar en dalapedagog som anses ha gjort sig väl förtjänt av
priset. Priset är ett halssmycke i silver i form av en bok av silversmeden Karin Ferner. Den som
utnämns till ”Årets kvinnliga pedagog i Dalarna” erhåller ett diplom och detta smycke under en
högtidlig ceremoni. Vårt mål är att medlemmarna nominerar pedagoger från såväl olika
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verksamheter som platser i Dalarna. Hur det blir med detta beror på vilka kontakter medlemmar
har ute i olika delar av Dalarna.
Under de senast tio åren har följande pedagoger i Dalarna erhållit priset:
2009 Eva Hansson, Hushållslärare, Falun
2010 Birgit Karlsson, Läs- o skrivsamordnare, Falun
2011 Anna Kjellin, Kyrkomusiker, Falun
2012 Lena Korsgren, So/högre, Falun
2013 Gittan Berglund, 1-7 Ma No Tk Bild, Falun
2014 Barbro Carnehag, Språk, eng, Falun, Högskolan Dalarna
2015 Stina-Kari Axelsson, Musik, Gagnef
2016 Bi Kristiansson, Barnbibliotekarie, Falun
2017 Daniela Johansson, Rektor, Falun
2018 Bodil Sjödin Nilsson, Specialpedagogik, Falun

Estlandsprojektet-Våra systrar i Estland
Kretsen i Falun – Borlänge har sedan ht-2008 vid varje möte lagt en liten summa till våra systrar
i Estland. Vi har en sparbössa där vi lägger ett frivilligt bidrag. Det är tänkt att hjälpa någon
eller några att kunna resa till våra event utanför Estlands gränser.
Hitintills har vi skickat ca 9000 kronor till vårt grannland. Anu Joon har berättat att bidragen
har använts till Baden-Baden och Margarita Hanschmidt att de har använts till den Regionala
konferensen i Amsterdam. De är mycket tacksamma för vår support.
Phi kretsen avslutade sitt sparande till systrarna i Estland i och med Europakonventet i Tallinn
sommaren 2017. Då överlämnades den sista sparade summan. Rent ekonomiskt har man fått
det bättre i Estland och klarar att själva stå för kostnader i samband med resor till våra konvent.
Detta känns mycket bra att vi fått varit med och stöttat våra systrar när det behövdes. I Phikretsen fortsätter vi spara en slant vid varje täff. Vart det ska gå till är under övervägande.

Nationellt och internationellt arbete - Riksmöte i Falun 2013
Temat ”Kvinnor i världsarvet” präglade Riksmötet som hölls 19-21 april 2013. Genom Phikretsens alla deltors försorg fick tillresta uppleva nätverkets sanna styrka såväl i att anordna ett
bra program som servera god mat. Med tillresta var vi ett 60-tal deltor. Internationell gäst var
Carolyn Pittman, förste vice president i DKG International.
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Två av Phi-kretsens egna medlemmar presenterade sin forskning, båda DKG-stipendiater och
med inriktningen elever som behöver mer. Desirée von Ahlefeld Nisser (lektor i pedagogik vid
Högskolan i Dalarna) föreläste om ”Kunskapande samtal för inkludering” och Ann-Katrin
Swärd (då lektor i Specialpedagogik vid Högskolan i Jönköping) om ”Lärares förhållningssätt
till läs-och skrivsvårigheter”.
Riksmötet bjöd på ett intressant program där höjdpunkten blev besöket i Sundborn i
konstnärsparet Carl och Karin Larssons hem. I den privata visningen vi fick uppskattades
särskilt visningen av Ateljén där vi förplägades med champagne och snittar!

25-årsjubileum
Phi-kretsens 25-årsjubileum hölls den 11 mars 2017. Vi firade med lunch och fin samvaro med
tillresta gäster, Lena Tullberg från Riks och tidigare medlemmar märktes bland gästerna, bl.a.
Ingrid Bävertoft som var initiativtagare till Phi-kretsens bildande. Ett fint omdöme som några
gav vår krets var att vi har en speciell fin stämning mellan oss, som är svår att hitta på andra
ställen. Vi uppmanades att vara rädda om den!

Nationella och europeiska konferenser
På Riksmötena deltar alltid några från vår krets.
På Europamötena deltar vi aktivt med ca fem till sex medlemmar per konvent.

Uppdrag för Svenska riksföreningen
Christina Sand, v. Ordförande 2010 - 2011
Christina Sand, AU:s valberedning 2012 - 2013
Ann-Katrin Swärd, riksordförande 2013 - 2015
Lena Nordesjö, Stadgekommittén (för revision av de svenska stadgarna) 2015 - 2017
Ann-Katrin Swärd, Europa Forum 2016 - 2018

Christina Sand, kassör, Barbro Plantin, arkivarie, Lena Nyberg Backeman, sekreterare
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CHIKRETSEN BORÅS
.
Allmänt
Inriktningen för Chikretsen är att ha medlemmar från olika verksamhetsområden inom
pedagogik och ledarskap, från förskola till högskola men även från näringslivet och samhället
i övrigt. Att kunna få ta del av varandras kunskaper och erfarenheter är berikande och ger oss
bättre förståelse för helheten. På våra välbesökta medlemsmöten och studiebesök under denna
tioårsperiod har vi engagerat oss utifrån olika teman. Programmet läggs ut på hemsidan,
information och kommunikation sker via email och på senare tid även på Facebook. Borås
Tidning ger då och då glimtar från vår verksamhet. Vi har haft lunchträffar på olika
restauranger, firat Kvinnodagen 8 mars, haft julfest med sång och musik, provat viner och haft
hemlig utflykt varje vår. Vid firandet av kretsens födelsedag 28 april har vi ofta haft besök av
kretsens faddrar. Vi värnar om glädje, gemenskap och delaktighet i våra samtal och tycker att
25-30 medlemmar är lämpligt för vårt nätverk. Framtiden får utvisa hur vi ska förhålla oss till
att det nu känns svårare att rekrytera yngre till kretsen och allt svårare att skapa en styrelse då
många medlemmar blivit pensionärer.

Pedagogiskt pris
Chikretsens Pedagogiska pris, en brosch i form av ett specialdesignat äpple i silver samt diplom,
har vi tilldelat lärare som gjort enastående insatser inom sitt verksamhetsområde:
Kristina Åstrand, Grundskolan 2009, Anna Runberger, Gymnasieskolan 2011,
Rose-Marie Jansson, Förskolan 2013, Cecilia Samuelsson, Grundsärskolan 2015.
Borås Kommun började dela ut pedagogiska priser 2016. Då ville vi inte hamna i skuggan av
kommunen. Vi slutade därför med detta pris tills vidare.

Nationella och internationella kontakter
I riksmöten och riksstyrelsemöten har under denna tioårsperiod ordförande och flera
styrelsemedlemmar deltagit och vid hemkomsten kunnat återberätta sina upplevelser. Chi har
haft vänskapsmöten med Beta i Göteborg, med Sigma i Skövde och med kretsar i Tallin. Ett
speciellt ”systerskap” har vår krets med Baerum i Norge. Flera medlemmar från Chi har firat
17 maj i Oslo och även deltagit i seminarier. Flera från Baerum har kommit hit och upplevt
kultur både i Borås och Göteborg. Födelsedagsfesten i april 2018 fortsatte med en resa till Chis
systerkrets Delta i Oslo, som bjöd på fest och trevligheter under helgen för att fira Chis 15 år.
Vid European Regional Conference i Oslo, Baden-Baden, Amsterdam och Tallinn har
medlemmar deltagit och även medverkat i programpunkter. Chikretsen stod som värd för ERC
som ägde rum i Borås i augusti 2015, vilket involverade medlemmarna såväl i planering och
genomförande. Chi-kretsen erhöll totalt 65 000 kr i bidrag från Sparbanksstiftelsen, Borås, för
marknadsföring av ERC samt för Sweden Night under ERC.
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Den 6 juni 2014 beviljades Chi en fana som hämtades vid en högtidlig ceremoni på
nationaldagen av Maret Köster Sandberg och Monica Tengling. Den 6 juni 2015 samt 2016
bars fanan av Agneta Lundberg klädd i nationaldräkt vid ceremonin på Stora Torget.
Även vid Convention i USA har vi haft representation från vår krets.

Siwaprojektet ”Swedish Chi helps Siwa Children”
Projektet under ledning av Ingela
Högberg engagerar verkligen
våra medlemmar. Syftet att stödja
barns och ungdomars utbildning
har rönt framgång och även givit
unga kvinnor möjlighet till
fortsatta studier eller till arbete i
oasen. Två lärare från Siwa bjöds
in till ett tvåveckorsbesök hos oss
i oktober 2009, vilket involverade
medlemmar, personal och elever
vid flera skolor i Borås. De båda
Siwalärarna fick ta del av intresseväckande programpunk-ter
såväl under skoldagen som på Två
lärare från Siwa besökte Borås i oktober 2009

fritiden. Under några år tog vi tacksamt emot stipendier från DKG Educational Foundation.
Genom försäljning av Siwavaror, lotterier, donationer och presentation inför andra
organisationer och föreningar fortsätter numera stödet till Siwa. En grupp elever på Sven
Eriksonsgymnasiet är också delaktiga inom ramen för deras val på skolan. Vårt arbete i
projektet följs upp under två veckor varje höst och vår på plats i Siwa och flera medlemmar har
deltagit under åren som gått. Från 2013 ligger projektet organisatoriskt under riksstyrelsen men
engagemanget i Chikretsen finns kvar som tidigare.

Chikretsens styrelser 1 juli 2008 – 30 juni 2018
2008-2010: Ordförande Birgit Wahlgren, vice ordförande Ingela Högberg, f d ordförande
Birgitta Persson, sekreterare Arja Mäntykangas och Birgitta Widell samt kassör Monica
Tengling.
2010-2012: Ordförande Arja Mäntykangas, vice ordförande Maret Köster-Sandberg, kassör
Monica Tengling, sekreterare Agneta John och Helen Gustafsson, f d ordförande Birgit
Wahlgren.
2012-2014: Ordförande Agneta Lundberg, vice ordförande Maret Köster-Sandberg, sekreterare
Kerstin Bylund Hansson, kassör Monica Tengling, f d ordförande Arja Mäntykangas och
styrelsemedlem Lena Strömberg.
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2014-2016: ordförande Monica Tengling, vice ordförande Eva Andreasson, f d ordförande
Agneta Lundberg, sekreterare, kassör Birgitta Dufva, assisterande sekreterare Margareta
Grolander, adjungerad i högskolefrågor Arja Mäntykangas, adjungerad till styrelsen för
kassörsuppdrag Maj Steen.
2016-2018: Ordförande Kerstin Bylund Hansson, vice ordförande Kristin Mårdh, f d
ordförande Monica Tengling, sekreterare Kerstin Stenberg och Anita Andersson, kassör Helen
Gustavsson.

Medlemsmöten
2008-2010
Tema för hösten 2008 var Egypten med fokus på oasen Siwa.
Vi ville fördjupa våra kunskaper och få ökad förståelse för traditioner och levnadsförhållanden
i oasen Siwa i samband med vårt utbildnings- och utvecklingsprojekt. Vi fick höra Christina
Rinaldo berätta om personliga möten och Marianne Skardéus om utbildningssystemet men
också höra om sjukvård och om kontakter med biblioteket i Alexandria och om erfarenheter
som Ingela Högberg, Maret Köster-Sandberg, Margareta Grolander och Birgit Wahlgren fått
från besök i skolor, training center och personliga kontakter med invånare i Siwa.
Tema för våren 2009 var Kvinnligt ledarskap.
Vi fick lyssna till Marie-Louise Persson, kontorschef på Nordea, som öppenhjärtigt berättade
om sin väg fram till chefsposten. Lena Nordholm delgav oss på ett inspirerande sätt sin
ledarfilosofi som rektor på högskolan. ”Den ultimata ledaren” sattes i fokus på ett nätverksmöte
med livliga diskussioner och under munter stämning. Annika Andersson, verksamhetschef på
Leader Sjuhärad, välkomnade oss på vår hemliga resa till Rådde Gård i Länghem och berättade
om intressanta projekt för landsbygdens utveckling.
Tema för hösten 2009 var Ledarskap med internationell inriktning och för våren 2010 Kvinnor
som vägleder.
Agneta Lundberg och Kerstin Haraldsson med kollegor berättade om sitt arbete i
mångkulturella skolor och Agneta John om sin skolas samverkansprojekt med skola i Zambia.
Siwa lärarna Fathi Moussa Ali och Mahmoud Ramadan gav oss inblick i hur skolarbetet
fungerar i oasen Siwa. Birgit Holm presenterade sina insatser som yrkeslärare och ledare för
utbildning i Bangladesh. Birgitta Widell och en grupp studievägledare samtalade om
möjligheterna att hitta en röd tråd i arbetet för elever i grundskola, gymnasieskola, högskola
och inför arbetslivet. Frances Hultgren delgav oss sina forskningsresultat kring
gymnasieelevers val ”Att möta framtiden”. Eva Andreasson ställde en fråga till oss om vad vi
lägger in i ordet kvalitet och gav oss sedan en intressant redogörelse om sitt arbete med ”Att
vägleda mot allt högre kvalitet i Borås stad”.

2010-2012
Tema under hösten 2010 var Sociala medier.
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Monica Lassi, adjunkt och doktorand vid Bibliotekshögskolan, inledde i september genom att
introducera temat Sociala medier. I oktober berättade Sten Dellby, informationschef på
Högskolan, om sin syn på sociala medier som verktyg. I november erbjöds medlemsutbildning,
då Monica Tengling berättade om Delta Kappa Gamma ur ett internationellt, europeiskt och
nationellt perspektiv. Arja Mäntykangas visade hemsidan och dess resurser. Julfesten i början
av december hölls på Almåsgymnasiet. Marianne Skardéus visade bilder och berättade om sin
resa till Vietnam och Burma och levnadsvillkoren där. Även aspekten tillgång till information
berördes.
Tema våren 2011 var Kultur och Flärd.
I januari guidades vi på Abecita konstmuseum av Helen Gustavsson, som visade den exklusiva
permanenta utställningen. I februari besökte vi Liljebergets nybyggda förskola, där Jaana Ben
Maaouia och personal från förskolan berättade om sitt arbete med inriktning mot Reggio
Emilia-pedagogik. I mars introducerades flärden av Peter Högberg med vinprovning.
I maj hade vi födelsedagsfest i Tornrummet på Högskolan med bl.a. invigning av tre nya
medlemmar. Målet för den hemliga utflykten i maj var Torunn Jagendahls konstnärsateljé i
Rångedala.
Tema 2011/2012 var Nytta och Nöje.
I september i samband med årsmötet redogjorde Gull-Britt Westling entusiastiskt om de första
fem åren av Chis verksamhet. I oktober berättade Lotta Lehikoinen, projektledare i Drivhuset,
om pedagogers möjlighet till eget företagande.
I november besökte vi CFL, Centrum för flerspråkigt lärande. Stefan Eriksson, rektor för CFL,
berättade och visade verksamheten och lokalerna. Julfesten i december hölls återigen på
Almåsgymnasiet. Konstnären Kerstin Dahl-Norén berättade med PowerPoint-bilder om sitt
arbete. Ett bildspel om CHIs fem första år visades.
Det nya året inleddes i januari med att forskare Skans Kersti Nilsson berättade om sin forskning
med temat: Fiktionsläsningen i internetsamhället - Litteraturens betydelse för unga vuxnas
personlighetsutveckling och omvärldsorientering. I februari besökte vi Nordisk Designskola,
där Heli Heino och Ingrid Grankvist guidade och berättade om skolan och bl.a. design av skor,
som är mycket speciellt. I april var det dags för flärd igen med vinprovning av vita viner med
Peter Högberg. På födelsedagen i slutet på april var riksordförande Ingrid Stjernqvist gäst och
föreläsare. Riksordförande från Norge, Oddny Damsgaard, var också med som hemlig gäst.
Invigning av två nya medlemmar. Den hemliga utflykten i slutet av maj gick till Sjöbo
sommarstad, där Birgitta Persson visade och berättade om projektet Trädgård som pedagogiskt
projekt.

2012-2014
Tema för hösten 2012 var Borås stads friskolor.
Men hösten inleddes i september på P A Halls terrass varifrån kulturnämndens ordförande
Bengt Wahlgren ledde en mycket uppskattad skulpturvandring. I oktober besökte vi
Internationella Engelska Skolan i Borås. Rektor Robin Kirk Johansson var vår värdinna, visade
oss runt och berättade om skolan. Det gav många intressanta pedagogiska diskussioner. I
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november besökte vi Montessoriskolan och förskolan Malmen. Läraren Cecilia Åberg-Thorell
presenterade skolan och dess pedagogik. Vi fick även en rundvandring. Den 5 december var
det dags för julfest. Vi besökte Brändmarks blommor, där vi fick göra olika juldekorationer
under gemytliga former.
Temat för våren 2013 var Utsatthet.
I januari hade vi besök av Inger Lagerström från Migrationsverket. Hon informerade oss om
deras verksamhet. Speciellt intressant var frågorna om ensamkommande flyktingbarn. AnnSofi Bylander från Kvinnojouren i Borås besökte oss i april och berättade initierat om de
kvinnor och barn som är i behov av skyddat boende och vad det innebär. Till det lättsammare
under våren var mötet, då vi fick en guidning av Peter Högberg i ”Bubblornas värld”. Det
avgjort största under våren var naturligtvis vårt 10-årskalas! Den 27 april 2013 firade CHI
födelsedag med stor fest i Annelundsvillan. Helena Pokka föreläste om Giraffspråket ”Empatisk kommunikation”. Anna Davydova, pianist vid Balettakademin, spelade piano för
oss. Vi delade ut vårt pedagogiska pris och dessutom utdelandes välförtjänta 10-årsnålar till
Ingela Högberg, Maret Köster-Sandberg, Monica Tengling och Birgitta Widell. Gäster från
flera kretsar, AU och Norge firade med oss.
Temat för hösten 2013 var Livskunskap för kropp och själ.
I oktober besöktes vi av diakonen Ingmarie Hellsing som berättade för oss om sin ”livsväg”
fram till utbildad diakon. Ett tankeväckande möte. I november fick vi besök av chefsåklagare
Lena Medelius. Hon berättade personligt och levande om sitt yrke i en mansdominerad värld.
Ett mycket intressant och givande föredrag. Den 3 december var det dags för julfest. Efter sent
återbud av bibliotekarie Petra Bossmark beslutade vi att ”bokprata” själva. Mycket lyckat! Vi
berättade om en bok vi läst och som vi sedan gav till en Chi-syster som julklapp.

26 maj 2013. Planering på Simonsland inför ERC.

Temat under våren 2014 var fortsatt Livskunskap.
I januari träffades vi i Simonsland. Sten Dellby guidade oss runt i lokalerna och berättade om
Textilhögskolan och Fashion gallery. Mycket intressant och givande speciellt inför vår
Europakonferens. I mars besökte vi Yxhammargården, där begravningsentreprenör Anna
Lénberg fängslade oss i en och en halv timme, då hon berättade om sitt viktiga yrke. ”Döden är
en del av livet och alla möten är viktiga”! Ett möte som berörde oss alla och stannade kvar
länge! I slutet av april var det dags för firandet av CHIs 11-åriga födelsedag med bl.a. sedvanlig
ordförandetårta! Eva Andreasson från vår egen krets berättade i ord och bild om sin fantastiska
99

resa i Indien. Dags för vår ”Hemlig resa” i slutet av maj. Vi startade vid Simonsland för att se
invigningen av Jaume Plensas ”House of Knowledge” och åkte sedan vidare mot Grovare till
Marie Arturén för att få njuta av hennes föreställning ”Sol, vind och vatten”.

2014-2016
Tema för 2014/2015 var Chis medlemmar och personer i vår närhet berättar.
Hösten inleddes med en rundvandring bland de skulpturer som ingick i Borås Skulpturbiennal.
Vid nästa möte i oktober besökte vi CFL, Centrum för Flerspråkigt Lärande, där Camilla
Fröhling berättade om sitt arbete som intendent och om CFL’s verksamhet. Planeringen inför
European Regional Conference i Borås i augusti 2015 startades med introduktion av Regional
Director Marianne Skardéus, också medlem i Chi. I november var det julfest med boktema samt
information om Siwa-projektet och med möjlighet att köpa julklappar från Egypten.
Eva Andreasson inledde vårens program och berättade om ”Människor jag mött i Indien” från
sin resa med världsberömde P K Mahanandia, som i sin ungdom cyklade från Indien till sin
kärlek i Borås.
Karen Nowe Hedvall berättade om "Förutsättningar för lärande i organisationer - Knowledge
Management. Födelsedagsfesten ägde rum i Textile Fashion Center. Annie Andreasson,
kommunikationschef på Högskolan, berättade om "Samtal kring kunskapens trådar" med fokus
på betydelsefulla kvinnor.
Den hemliga utflykten i slutet på maj gick till Limmared och Glasets Hus, där vi fick en guidad
tur i det intressanta glasmuseet och en utsökt måltid.
Tema 2015/2016 var Kvinnligt ledarskap inom olika verksamhetsområden i vår närmaste
omgivning.
Verksamhetsåret inleddes redan i 3-8/8 augusti med DKGs European Regional Conference i
Borås för 220 kvinnliga pedagoger från olika länder i Europa, Canada, USA, Mexico och Costa
Rica. Tema för konferensen var "Education - Lifelong Dedication".

6 augusti 2015.Lunch på Pulsen i Borås i samband med European Regional Conference
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I september höll senior professor Margareta Oudhuis ett mycket intressant föredrag om sin
forskning om ledarskap i organisationer. "Vad kan ideella föreningar och arbetslivet lära av
framgångsrika idrottsklubbar?" Hon har också varit föredragande i FN i New York.
I oktober informerade f d flyktingsamordnare Annika Beckung om kyrkornas språkcafé för
asylsökande samt vilken övrig hjälp man försöker ge alla de flyktingar som kommer till Borås.
Julfesten i december hade åter litteraturtema samt information om Siwa-projektet.
Våren inleddes i januari på Textile Fashion Center, där Helena Ransjö Alcenius, VD för
BoråsBorås, berättade om sitt ledarskap och om hur hon arbetar för att utveckla Borås som
värdstad vid olika evenemang. I mars berättade Elisabet Sandström, VD för Miss Mary, om sitt
kvinnliga ledarskap. Chis födelsedag firades i slutet av april med Margaretha Ekebergh, som
berättade om sin forskning kring praktik och utbildning inom vårdvetenskap.
Målet för den hemliga utflykten i maj var Crea Diem Bok Café i Od, ett mycket intressant café
med både gamla och nya böcker att sälja och gott fika.

2016 - 2018
Tema inför höstens medlemsmöten 2016 var Må bra.
Ledorden från Riks DKG, glädje, gemenskap och delaktighet, arbetade vi med på olika vis hela
tiden, samt fortsatt fokus på kvinnligt ledarskap och medverkan av våra egna medlemmar i Chi
som föreläsare.
Birgitta Söderbergh, idrottslärare på Sveneriksonsgymnasiet, inledde hösten med vad vi
kvinnor mår bra av: Föreläsning om friskvård, rörelse, relationer och social samvaro. Professor
på Högskolan i Borås och även medlem i Chi, Margareta Oudhuis, föreläste om Ledarskap för
livskraftiga organisationer. Rektor på Gymnasiesärskolan, Elisabeth Jövinger, berättade på
julmötet om särskolan då och nu. Vi band fina julkransar – floristläraren Ann-Mari Persson
visade oss.
Våren började med ett besök på nya Kristinebergsskolan, en låg och mellanstadieskola. Chi
medlemmen och slöjdläraren, Maria Jobrant, berättade och visade oss sin fina skola.
Polischefen för Västra Götalandsregionen, Lena Matthijs berättade om sitt arbete om att vara
ledare i en mansdominerad miljö samt beskrev sitt arbete som deckarförfattare.
Födelsedagsfesten i april gästades av Oddny Damsgaard från vår systerkrets Delta i Oslo.
Hemliga resan gick till fantastiskt vackra Sundholmen.
Hösten 2017 inleddes på Bergslenagymnasiet. Chi medlemmen Agneta Lundberg, berättade om
sitt arbete med att kartlägga nyanlända ungdomars utbildingsnivå. Julmötet hölls på samma
skola, där vi varit flera gånger och där eleverna under denna tvåårsperiod gjort maten och bakat
åt oss.
Våren 2018 inledde vi med ett besök hos Miroi, där det handlade om utbildning, coaching och
jobb för invandrare. Chefen Susanne Karlander berättade om verksamheten. I mars besökte vi
nya Bodaskolan, där rektor för skolans särskola och Chi medlemmen Helen Stomberg, visade
ett bildspel och vi fick en rundvandring i de fina lokalerna. I slutet av april firade vi Chis 15årsdag! Fest och Chi medlemmen Arja Mäntykangas höll föredrag om sin doktorsavhandling
"Contribution of Library Managers to the Information Society", där hon hade jämfört
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ledningsfunktionen på bibliotek i Rumänien, Finland och Sverige. Hemliga resan i maj gick till
Torpa Stenhus, där ägaren Pehr Zethelius entusiastiskt guidade oss runt i det fina gamla slottet,
som rustats upp på ett historiskt väl anpassat sätt under senare år.
26 april 2018 firade Chi sin 15-årsdag. Från vänster Kerstin Bylund Hansson, Marianne Skardéus,
Birgit Wahlgren och Anita Andersson

Birgit Wahlgren, Arja Mäntykangas, Agneta Lundberg, Monica Tengling, Kerstin Bylund
Hansson, Birgitta Widell

OMEGAKRETSEN KARLSKRONA
Material från kretsen Omega förvaras på Blekingearkivet sedan 2015 och innehåller protokoll
skrivelser, foto, presentationsmaterial, matrikel och gästböcker. Föreningen avslutades 2011
pga
för få medlemmar. I stort alla hade då gått i pension. Ingen av oss som var med vid avslutandet
har
kvar några dokument utan de förvaras nu på Blekingearkivet i Bräkne-Hoby varför vi har svårt
att delta i historieskrivningen.
Blekingearkivet
Ronnebyvägen 4
372 60 Bräkne-Hoby
Eva Holmberg
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