Kvinnlig rösträtt
Möte 1.4 2019
Avstämning:






Stadsvandringsgruppen har påbörjat skrivandet. Målsättning att vara klar till den 26.5
Klädhistoriska – reenactment- gruppen meddelar att det träffats för att sy. De planerar och
diskuterar när var och hur de skall delta och genomföra aktiviteter. Problemet är att de flesta
har fullt upp och det är svårt att få till träffar där alla kan ses.
Studiecirkeln är i full gång. Även här är det svårt för deltagarna att samlas. Elin har lagt upp
kursen mer kring ”självstuider” som skickas in till Elin.
Utställningsgruppen är i full gång. Grundtexter har producerats. Planen är att Ninni/Museet
gör layoutarbetet utifrån gruppens insamlade fakta/texter/bilder.

Planerade aktiviteter:
Perioden 24.5- 15.8


24.5.
Årsdagen för beslut om allmän och lika rösträtt. Museet fokuserar på att lyfta detta på
sociala medier.



26.5. Aktivitetsansvarig HENRIK
Invigning av utställningen Fira demokratin!
- Stadsvandring Yvonne, Malin
- Föreläsning - Kafferepet Elin
- Reenactment Idun, Anna, Anna, Erika FLER FÅR GÄRNA ANSLUTA SIG
- Evt spooken word, HYSS
- Rösträttsspelet
- Utställning (”vår” egen)
- Johanna signerar böcker. Malin kollar med Johanna
- Musik – Henrik ber Björn dra i sina kontakter
- Rösträttsspel



6.6. Aktivitetsansvarig IDUN
Nationaldagsfirande på Roma Kungsgård, Suffragettpicknic
- Idun tar kontakt med ”madde” ang programmet
- Picknic i historisk klädsel
- Spooken word, HYSS
- Tal, Idun
- Rösträttsspel
- Utställning



Almedalsveckan. Aktivitetsansvarig ANNA L, MIA
- Rösträttsmarsch – invigningsdagen
- Utställning
- Picknic i Almedalen
- Spooken word? HYSS



Reenactment på museigården. Aktivitetsansvarig ANNA L
- Anna kollar med övriga i gruppen vilka datum de skulle kunna under högsäsong (efter
midsommar till första veckan i aug).
- Målet är att få till 2–3 datum.



Stadsvandringar. Aktivitetsansvarig YVONNE
- Yvonne stämmer av med Lars Kruthof angående när stadsvandringarna kan ges i museets
ordinarieprogram.



Spooken word. Aktivitetsansvarig IDUN
- Läggs i samband med stadsvandringar under sommarsäsong
- Henrik stämmer av idén med Lars Kruthof.
- Hyss stämmer av vilka datum de kan under sommaren.



Kvinnoporträtt på FB. Aktivitetsansvarig ELIN, ANNA M
- Elin skickar över kvinnoporträtt till Anna M som publiceras på gruppens FB- sida.



Porträtt av gotländska kvinnor gallerian på öster.
- Henrik tar kontakt med bildvision igen angående att göra detta under hösten.



Pressmeddelande. Aktivitetsansvarig HENRIK.
- Bjud in pressen för att presentera projektet och de planerade aktiviteterna.

 DEADLINE FÖR DATUM OCH EVT TIDER FÖR AKTIVITETER 17.4
Aktiviteter för att få fler att delta och engagera sig:





Mer aktiviteter på FB sidan
Bjud in era vänner och nätverk till FB- sidan
När alla datum och tider är satta skall en flyer med info tryckas
Press

Övrigt:
-

Anna L kollar med Rasmus på landsarkivet ang en PIN. Bilder skickas till Henrik.

