Planeringsmöte Kvinnlig rösträtt 100år
18.2 Gotlands Museum
Deltagare: Anna Malmborg, Inger von Corswant, Yvonne Ericsson, Idun Vinterros, Eva
Jupiter, Kajsa Lingström, Henrik Ramberg

Allmänt:


Kommunikation och information
- Anna Malmborg skapar en FB- sida. Har kan projektet kommunicera vad som händer och
locka nya att delta.
- Genom FB- sidan kommunicerar projektet även intern.
- Vi behöver börja arbeta med ett kalendarium där vi kan kommunicera när aktiviteterna
sker. Vi behöver sätta aktivitetsprogrammet så långt vi kan inom kort – info som måste
finnas på plats om museets skall kunna trycka flyers och liknande.
Henrik påbörjar ett aktivitetsschema. Titta igenom det och skicka tillägg till Henrik så
uppdaterar han efter hand.



Internationella kvinnodagen 8/3.
- Deltagande i historisk klädsel för de som har och vill.
- Plakat och banderoller. Plakatverkstad 4/3 kl1830 på museet.
- Informera och sprida information om projektet och bjuda in fler att delta.



Kvinnokartan. En studiecirkel som Elin Hägg startat och som bedrivs genom
Studiefrämjandet. Henrik tar kontakt med Elin och säkerställer att studiecirkeln
landar in i projektet som en aktivitet.



Idun håller gärna föredrag på museet kring den lokala, gotländska kampen för
rösträtt och vad som hände efter rösträtten vunnits.



Avslutning på projektet – ”fest” föreningars på Gotland som arbetar för kvinnors
rättigheter och liknande.

 Nästa möte 4/3 18.3 på Gotlands Museum – kombinerat med
plakatverkstad. Ingång från Mellangatan.

Rapport från arbetsgrupperna:


Klädhistoria, lajv, reenactment, rollspel..
- Några i gruppen har börjat sy och modifiera plagg
- För de som inte hinner eller vill tillverka egna kläder så lånar gärna deltagare i
gruppen ut kläder
- Planerade aktiviteter. 8/3 Internationella kvinnodagen, 24/5 100års dagen, Evt
26/5 EU- valet, 6/6 Picknic nationaldagen Roma kungsgård, 30/6- 7/7
Almedalsveckan, Dalhemståget, Bio-visningar, Kafferep på museet, Hem och
Samhälle i Rute



Stadsvandring
- Två manus
- Ett med fokus på tiden runt 1919 och centrala kvinnor
- Ett med ett länge tidsspann som tar upp gotländska kvinnor genom tiderna



Utställningsgruppen
- Två flyttbara moduler med 4X4 sidor
- Förslag på innehåll: Zonta 100år internationell kvinnorörelse, Hem och Samhälle
100år lokal kvinnorörelse, bilder – gotländska kvinnor i vardag, centrala
gotländska kvinnor, nutida kvinnor på Gotland – mentorer/förebilder.
- Henrik pratar med Ninni angående storlek och layout.
- Bild- porträtt på nutida och historiska kvinnor på Gotland, placeras i gallerian
utan för Copp på Östercentrum. Henrik kollar vad som gäller, tid mm.

