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1,6 miljonerklubben 
Org.nr. 802407-8779 

FÖRVALTNINGSBERÄTIELSE  

Åmcdovisningcn lr upprlttad i svenska kronor. SEK. 

Verksamheten 

Allmlnt om verksamheten 
1.6 miljonerklubben ar en ideell kvinnohälsoorganisatlon som grundades 1998 av Alexandra Charles von Hotstcn �h arbetar 
för kvinnors hlllsa genom infonnation och inspiration till bittre hälsa. 

FOreningen vlmar om binnans situation i samhället inom halsa men ocksA i stort även pA arbetarnarknad och ekonomi. 
FGreningcn arbetar ftlr att genusperspektivet ska bJi en obligatorisk del i medicinsk forskning odl Jakarutbildning. Projekt för 
kvinnors bllsa med fokus på tbrebyggande halsa och kunskapssprining sker kontinuerligt. 

Namnet pl föreningen har sitt ursprung i att det 1998 fanns 1,6 miljoner kvinnor över 45 Ar i Sverige. Tio Ar senare. Ar 2008. 
bildades gruppen 2.6 miljonerldubben tbr de yngre kvinnorna. Mn 25 Ar och uppåt. FOreningen ar verksam som folkbildare och 
opinionsbilclare och informerar om allt som rör kvinnors hllsa. med engagemang i vård och OllliiOf'K, livsstilsfii.gor, kvinnors 
situation pi arbetsmmtmaden. invandrade kvinnors mOjligheter. integration. barn- och samhllle. miljö, ekonomi och inte minst 
kultur, som lr en viktig del av halsan. 

F&-eningen har sitt sate i Stockholm. 

1.6 och 2.6 miljonerklubben arbetar ffir mllet att tbrblittra kvinnors hälsa. AUa över 18 Ar Ar Vitkomna gom medlemmar i 
ffireningen caven min) 

1.6 & 2,6 miljonerklubbcn ar en av landets största. ickepolitiska kvinnotbreningar. Föreningen i1ublicerar 4 gAnger om äret en 
trydrt och digital tidning. Digitala nyhetsbrev skickas ut 4 gånger varje år. Sju böcker har sedan starten publicerats. 

Antalet medlemmar ar 2020 cirka 15 000. 

Under den 6rliga Woman in Red perioden 2020 hölls totalt fyra evenemang. varav ett i Stockholm med 400 deltagare. och ett i 
LinkOping med 450 deltagare. Ett uppskattat evenemang kring mat. motion och hllsa med 120 deltagare hölls p6 Selma 
Lagerlöfs SPA i slutet av januari. 

Vanligtvis hålls ett stort antal fysiska seminarier årligen landet över, dock inte under 2020. De fysiska seminarierna har under 
2020 ersatts av digitala seminarier som har följts av ett stort antal besökare. 
Huvudsakligen har webbinariema haft ett medicinskt innehAII, men ocksl kultur• och motionsevenemana. Webbinariema ar
fi'amglngsrika. lven om det finns en grupp bland tbreningcns medlemmar som inte ar datoriserade och dlr har föreningen 
troligen Bu ett medlcmstapp. 

Föreningen har under pandemin kommunicerat med medlemmarna via webb och annan social media. 

fi'rlmjaade av bdamllet 
F&-eningens lndamll frlmjas genom informationupridning som medlemstidning. webbsidor, sociala medier och pi 
seminarier/salonger runt om i landet Detta har kunnat genomfbru under 2020 tack vare digitala aktiviteter. 

Folkblklning 

Genom infonnationsspridning som halsoseminarier, medJemstidning. nyhetsbrev. webb-tv och sociala medier samt böcker nis 
medlemmar och allmlnhet med information. Vlk·tiaa aktiviteter lr Woman in Red och Halsodagt:n. 
Opinionsbildnlng 
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Opinionsbildning drivs under nonnala Ar genom politiska hearings. debattartiklar, oc:h synllghut vid publika evenemang där 
hllsa sr!r i fokus. Insamling av medel till forskning sker löpande. Hittills har cirka 6,S miljoner till forskning tbr kvinnors hllsa 
samlats in. Dala medel anvlnds till att stödja medicinsk forskning genom insamlingsstH\clsen Kvinnor & Halsa. Jnsamlade 
medel kommer frln kampanjer. ftlrslljning av pins och annband och genom gåvor. som tcatamenten. 

FOreningens huvudomrtden 

Seminarier och salonger bllls normala Ar runt om i landet om allt som r& kvinnors hllsa. Woman in Red. en riksdlcbndc 
kampanj f&- kvinnohjlrtat. och Hllsodagar sker årligen tbr rörelse,IAdje och hela famiijena hll1a. 
Hllsopriset lr en Arlig nominering och prb,-utdelnlng till Sveriges starkaste halsoprofilcr • 2020 utsAgs Sofia Ahman av klubbens 
medlemmar till Arets hllsopristagan:. 

Specialprojekt i samverkan med medicinska experter görs. Ett exempel pl detta lr ett projekt for utrikcsfbdda kvinnor som drivs 
med stM fitn Folkhllsomyndigbeten, vilket inte kunnat genomfbras under 2020. 
BOckcr. artiklar, tidning. pod(kast, informatioo for webb och sociala medier ar ytterligare ved:samhetcr. Verksamheter har 
drivits under 2020 i min av digitala möjligheter. 

Fonmingens mAl 

Foreningens ftlmsla mål ar att inffira genusperspektivet i medicinsk forskning samt i medicinska utbildn ingar fflr att ffirblttra 
kvinnors livskvalitet slatt den kan baseras på basta tank.bara halsa. Kvinnans mentala och fysiska hllsa avgors av jlmlikhet i 
arbetslivet och privatlivet liksom i samhlllet i stort 

Plverbn av beslutsfattare inom off'endig sektor att avsatta st&re resurser tlll forsknina om kvinnon hlJsa och sjukdomar. 

Verb tbr bittre vlrd. lldreomsorg. och forskning pi kvinnors villkor. Upplysa om kvinnans position som samhlllsresurs och 
som kulturblrare. 

Medicinsk expertis och samarbetspartners 

En medicinsk expertgrupp ar knuten till tbreningen. Medlemmarna i den medicinska gruppen granskar den medicinska 
informationen till medlemmarna och bidrar med l:unskap om de senaste ranen. Alla medicinska artiklar i medlemltidningen och 
pA hemsidan fak1agranskas. 
Fareningcns medicinska expertgrupp består av �4 Ulkan:. fonkarc och kliniker 
som aktivt ockal arbetar fflr opiniousbildning och lobbymbctc genom au ge fbrelbningar inom sina olika speclallstomrldeo. 

lnsamlingsstiftelsen Kvinnor och HAisa 

Ett antal samarbetspartnm som varierar Mn lr till ir lr knutna till organisationen. 
Det behövs mer fonkniq fbr att tå svar på sjukdomars gåtor, men denna ovarderliga forskning ar bara delvis staUfinansierad. 
Dlrffir har insamlingsstiftclsen Kvinnor och Hal1111 med 90-konto bildats. I Ut doneras medel till tbrmAn fbr vetenskaplig 
forskning om kvinnors specifi

k

a hllsofenomen och problem. Dessa medel li&&er till &JU11d ffir de stipendier som dela ut flin 
insamlingsstiftelsen Kvinnor & Hllsa. 

En vetenskaptarupp med S professorer och forskare lr knutna till Kvinnor och Hllsa under ledt1 ing av professor Karin 
Schenck-Gustafsson. Gruppen utlyser och utser stipendiater varje år. 

Vllntllp blndeller under rlkeukap1lret 

Trots pandemin arbetar vi löpande och aktivt ffir att lstadkomma fler samarbeten med fbrctag O(:h myndigheter fik att ge stöd 
till vedcsamhetcn. Tack vare bidrag Mn myndigheterna har vi fortsatt kunnat behålla samarbetet med vira kontaktkvinnor runt 
om i landet som lr vlrdcftllla resurser fflr lokala mrangemang och informationsspridning. MAJet ar att ha en tungc:rande 
arbetsgrupp pi varje ort som har kontakt med våra medlemmar lokalt. ordnar evenemang, spridct' information om ftlreningens 
arbete, mm. En kontaktdaa hölls under 2020. 
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S)'lta'R!reningar som arbetar utffiin ftnningcns koncepc i Norge. Finland, Danmark. Island ocil Tyskland finns. 

Opinions- och lobbyarbete har IDlder normala Ar skett pnom att tbreningens ordtbrande Alexandra Charles von Hofsten har 
talat vid mtSten. h!llit f&'edras vid mlSsor, deltagit i paneldebatter. 'IV. tidningsintcrvjuer och haft möten med olika
organisationers ftketrlldare. 

Under 2020 har pandemin begransat möjligheterna. 

Professor Karin Schenck-Oustafsson och vAr ambuaadOr WM·AM Hcurlin Krantz ar exempel p6 andra personer som sprider 
vira budskap och meter vira medlemmar och allmlnheten. Under nonnala Ar It' politiska hearings.. och viktiga kanaler i 
opinions- och lobbyarbetet llr ocksl Webb-TV och sociala medier. 

Sfyr:elsen vin &amfln ett t.tort tack till alla meclarbel'are kontaktkvinnor, ambassadörer, volonUlrer. medic:inska expertgrUppen 
med flera f&' ett mycket fbrtjlnstfullt arbete som kunnat aenomftlras trots pandemin under det 1ilnana Aret. 




