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Under 2010 planerar Mälardalens Kvinnolobby att arrangera ett antal mindre aktiviteter för både
medlemmar och andra intressenter. I största möjliga mån vill vi också försöka samverka med andra
aktörer.

Medlemsmöte om kvinnor och ekonomi
Lobbyn har ofta önskat att vi kunde göra mer för våra medlemmar. Därför ska vi under
försommaren/våren bjuda in alla medlemmar till ett särskilt medlemsmöte. (Preliminärt datum är
satt till den 25 maj.) Under mötet kommer vi framförallt att fokusera på kvinnor och ekonomi, ett
aktuellt ämne som ofta prioriteras bort.

Medverkan under kulturnatten 2010
Eftersom förra årets medverkan var uppskattad och givande har Lobbyn för avsikt att även delta i år
2010:s kulturnatt. Exakt i vilken form vi ska delta är ännu inte bestämt. Vi känner att kulturnatten är
ett fantastiskt forum där vi kan dra nytta av andra arrangörer för att komma i kontakt med
människor som i normala fall inte är engagerade i jämställdhets- och genusfrågor. Samtidigt är det
viktigt att vi inte glömmer våra egna medlemmar, som självklart ska ha möjlighet att besöka oss även
på kulturnatten.

Uppföljning av Living Bridges
Under 2009 deltog Tjejlobbyn i det internationella projektet Living Bridges. Genom projektet knöt
man många kontakter med kvinnoorganisationer i Finland, Armenien och Azerbaijan. Vi känner att
det är viktigt att underhålla dessa relationer. Därför har vi en ambition om att under 2010 genomföra
någon form av uppföljning av projektet. Hur denna uppföljning kan se ut är ännu inte klart, men
förmodligen kommer den att engagera både Kvinnolobbyn och Tjejlobbyn.

Internationella kvinnodagen
Under 2010 kommer Lobbyn att arrangera någon slags firande i samband med internationella
kvinnodagen. Eventuellt kommer vi att fortsätta de senaste årens tradition av filmvisningar.

Samverkan
Samverkan med andra aktörer kommer att bli ett, för Lobbyn, viktigt tema även under 2010. Vi
planerar att fortsätta synas i andra organisationer och konstellationer, som exempelvis Tillväxtrådet.
Vi ska också arbeta för att underhålla våra internationella relationer. En annan viktig
samarbetspartner är paraplyorganisationen Sveriges Kvinnolobby (SKL) där vi även denna
mandatperiod har en representant i styrelsen. Vi är positivt inställda till att medverka i projekt och
aktioner som drivs av SKL eller andra föreningar inom SKL.

Kommunikation
Vi planerar under 2010 att fortsätta kommunicera via hemsidan, nyhetsbrev och andra utskick.
Kommunikationen kommer mestadels ske digitalt även i fortsättningen. Vi ska arbeta för att
hemsidan ska vara mer uppdaterad och interaktiv.

