VINNARE AV ÅRETS FREDRIKA TIDIGARE ÅR
GUNNEL STENQVIST 2011
Gunnel Stenqvist har som ordförande i Årstasällskapet för Fredrika
Bremer-studier engagerat arbetat för att göra Fredrika Bremers
gärning och författarskap känd i en vidare krets. Ett sätt att nå nya
målgrupper har varit att ta fram en teaterföreställning, 2 x Fredrika
– vägvisarna, som på ett konstnärligt, intressant och tankeväckande
sätt, entusiasmerat både skådespelare och publik. Priset delades ut

ANNE JALAKAS 2010
Anne Jalakas är författare och journalist och arbetar med utbildning
i jämställdhet i världen. Tillsammans med Anita Larsson har hon
skrivit boken Jämställdhet nästa! Samhällsplanering ur ett genusperspektiv som kom ut 2008. Under 2009 var Anne chefredaktör
för jubileumsnumret av Hertha som tack vare henne och Helena
Lunding, grafisk formgivare, blev ett färgsprakande, fullmatat och
fantastiskt jubileumsnummer! Priset delades ut vid det andra ApelCAMILLA WAGNER 2009
Fredrika Bremer Förbundet har utsett Camilla Wagner, research
chef på Veckans Affärer och ansvarig för ”Näringslivets 125 mäktigaste kvinnor”, till Årets Fredrika. Tack vare Camilla Wagners skarpa
analyser har frågor om jämställdhet och makt i näringslivet lyfts upp
till för samhället avgörande frågor, vilka numer diskuteras på högsta
nivå inom företag och politik. Hennes orädda och avslöjande bloggande har ytterligare höjt temperaturen i debatten om fördelarna
med fler kvinnliga ledare. Initiativet att starta mentor- och ledarutvecklingsprogram för unga kvinnor innebär att Camilla Wagner även
handgripligt fortsätter att förändra framtiden för Sveriges kvinnor
och män. Priset delades ut vid Fredrika Bremers staty i Humlegården, Stockholm.
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KERSTIN ÖRNBERG 2008
För sitt stora engagemang och med sin generösa personlighet har
Kerstin Örnberg på ett effektivt och konstruktivt sätt lotsat mentorer och adepter i Stockholmskretsens mentorsprojekt för ﬂickor
i avgångsklassen i samarbete med Tensta gymnasium. För denna
ﬁna insats i Fredrika Bremers anda i vår egen tid får Kerstin Örnberg titeln Årets Fredrika 2008!

BIRGITTA LINDHOLM 2007
Birgitta Lindholm – ordförande i Göteborgskretsen – har med vilja,
envishet och en stor portion egen kraft under året arbetat med att
återuppbygga den vilande Göteborgskretsen. Hon är ett föredöme
och en inspirationskälla för andra som vill samma sak! Priset delades ut på årsmötet i Landskrona och Birgitta fick en vacker Fredrika
Bremer-ros av ordförande Ann Falkinger.

HJÖRDIS TENGVALL 2006
Hjördis Tengvall har varit Fredrika sedan 1955 och ordförande i
Båstadskretsen sedan 1980. Hon har alltid, både i sitt yrkesliv och
som ordförande, strävat efter att uppnå Fredrika Bremer Förbundets mål. Dessutom har hon drivits av ett starkt patos som smittat
av sig och som gjort att kretsen i Båstad är mycket livaktig. Programmet i kretsen är mycket varierat och Hjördis har bidragit till
detta med stort engagemang. Hon har under alla år hjälpt till att
upprätthålla FBF:s kontakt med Apelrydsskolan, där hon också har
varit anställd. Många gånger har hon också deltagit i förbundsårsmöten och gjort sin stämma hörd. Hjördis har under sina verksamma år agerat som en sann Fredrika
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BRITT LJUNGGREN 2005
Britt Ljunggren, Landskronakretsen. Britt har med unik entusiasm
och energi i allra högsta grad bidragit till att Landskronakretsen
idag är en vital krets med ovanligt högt medlemsantal och med
tydlig jämställdhetsinriktning i all sin verksamhet. Britt värnar alltid
om utsatta människors situation och behov och har med ett förnyat
arbetssätt satt fokus på många intressanta och angelägna jämställdhetsfrågor.

ELISABETH LINDAHL 2004
Elisabeth Lindahl. För att hon under politikerveckan på Gotland anordnade öppna seminarier med prominenta talare
MARGARETA NORD 2003
Margareta Nord. För hennes stora och entusiasmerande arbete
i Avestakretsen som under hennes ledning också ökat sitt medlemsantal.

SAIMA ELGQUIST 2002
Saima Elgquist. För hennes stora och helhjärtade engagemang i
samband med framtagandet av Fredrika Bremer-rosen.

Fredrika Bremer Förbundet • 0732 55 44 00 • kansli@fredrikabremer.se •www.fredrikabremer.se

KARIN THORSELL 2001
Karin Thorsell. För helhjärtat engagemang och stor målmedvetenhet i skapandet av nättidningen Hertha vill Fredrika Bremer
Förbundet rosa Karin för hennes insatser att publicera oss i ett
nytt media och har därvid också skapat möjligheter att nå en vida
större läsekrets.

MARGARETA ÖSTLIND 2000
Margareta Östlind, Stockholm. För hennes uthålliga och långsiktiga
arbete med att driva frågan om särbeskattning av förmögenhet och
därmed göra Fredrika Bremer Förbundet synligt.

ELNA ”KICKI” OSVALD-SANDSTRÖM 1999
Kicki Sandström. För att ha gjort Fredrika Bremer Förbundet många
och betydelsefulla tjänster under flera år. Som tingsmeriterad jurist
blev Kicki en klippa i förbundsstyrelsen, bl.a. vad gällde stadge
frågor, bevakning av stiftelsejuridiska frågor, rättsliga frågor som
hängde samman med förbundets privata skolverksamhet, tidningsutgivande, fondförvaltning – allt uppgifter som förbundsstyrelsen
hade att förvalta. Flera år var Kicki ordförande i Stipendiestiftelsen.
Med noggrannhet och intresse tog hon del av flera hundra kvinnors
ansökningar om medel ur fonder till alla tänkbara ändamål och
beredde beslutsförslag till fondstyrelsens sammanträden.
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ELISABET LARSSON 1998
Elisabet Larsson, förbundssekreterare. Mångårig och uppskattad medarbetare på förbundsbyrån.
MARGARETA ÖSTLIND 1996

RENÉE BJÖRKLUND JEPPSSON 1995
Renée Björklund-Jeppsson. För sitt entusiasmerande och och ansvarskännande arbete i
Malmökretsen. Renée tog bland annat initiativet till att Fredrika Bremer Förbundet tillsammans med andra organisationer ordnade en stor manifestation mot våld i Malmö
den 12 december 1994.
GUNNAR STRÖM 1994
Gunnar Ström, Uppsala, valdes iklädd vacker blomsterkrans till
Årets Fredrik för sitt diskreta "mentorskap" för Uppsalakretsens
styrelse.

MÄRTA FRITZ 1993
Märta Fritz. För hennes insatser som redaktör för Hertha under
1992. I en trängd situation tog hon ansvar för Sveriges äldsta jämställdhetstidning och fick utgivningen på fötter. Men Märta Fritz
släppte även in förbundet och dess verksamhet i spalterna och
förbundet och tidningen kunde mötas och dra åt samma håll.
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BARBRO HEDVALL 1992
Barbro Hedvall. För sina insatser med Hertha nr 1/1992 då förbundet stod utan redaktör.

CHRISTINA BROHLIN 1991
Christina Brohlin. För att ha varit en av drivkrafterna för att bilda en krets i Hudiksvall.
Hudiksvallskretsens officiella tillblivelse var i september 1990.

ULLA-BRITT ÖSTERMAN 1988
Ulla-Britt Österman. För att hon så envetet lägger ned stort arbete för Avestakretsen.
"Det är dags att göra doldisar till kändisar! Kvinnor ska synas - särskilt de som gör jobbet!".
ELISABETH THYRESSON 1987
Elisabeth Thyresson, Uppsala. För sitt handfasta engagemang i projektet "Kvinnor och
drogmissbruk".
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