Tantpatrullens verksamhetsberättelse 2018
Styrelsen mm
Styrelsen har bestått av: Ordförande Birgitta Sevefjord, Marianne Eriksson, Eili
Hirdman, Wiveca Holst, Eva Jalding, Elisabeth Löfvander, Brit Rundberg och
Inger Stark.
Styrelsen konstituerade sig enligt följande: Marianne Eriksson vice ordförande,
Wiveca Holst kassör, Brit Rundberg sekreterare, Inger Stark medlemsansvarig,
Eva Jalding eventansvarig, Eili Hirdman kulturansvarig och Elisabeth Löfvander
ansvarig för fakta och research. Under året har styrelsen haft 11 protokollförda
möten.
Under året har föreningens revisor varit Lola Bodin och valberedningen har
bestått av Maj Lis Johnsson, Eva Gustavsson Sonnevi samt Marianne Ramström.
Medlemsmöten och medlemsutvecklingen
Vid årsskiftet 2018/19 hade Tantpatrullen 498 medlemmar. Styrelsen har under
året arbetat en hel del med att utveckla välkomnandet och registreringar av
nya medlemmar, vilket inte alltid varit så enkelt eftersom många glömmer
meddela hur de kan kontaktas. Under året har också ytterligare en Tantpatrull
bildats i Örebro.
Årsmötet ägde rum 11 mars. Den 21-22 maj genomfördes en konferensresa
med 19 deltagande på Ålandsfärjan där bl a diskuterades vad Tantpatrullen
lägger i begreppet ”skälig levnadsstandard” Därefter har två medlemsmöten
genomförts: 19 aug med Inga-Lisa Sangregorio, som berättade om sin bok
Blåsningen, och 25 okt med regeringens utredare av socialtjänstlagen
Margaretha Winberg om äldrefrågorna i lagen. Vidare hölls ett sommarmöte 26
juni och en nyårsfest 31 december samt organiserades tre tillfällen målning av
banderoller. En viktig del av medlemsverksamheten under året har varit
insamlandet av material från medlemmar till Tantpatrullens Tantologi,
redigering, korrekturläsning, kontakt med illustratör, boktryckeri mm vilket
utförts av en redaktionskommitté. Presentationen av boken som skulle äga rum
i februari 2019 genom ett boksläpp på hotell Clarion krävde också en hel del
förarbete under höst och vinter av en särskilt utsedd kommitté.

Demonstrationer och andra utåtriktade verksamheter
Demonstrationerna på Mynttorget startade 22 mars och efter ett
sommaruppehåll från slutet av juni återupptogs de i slutet av augusti och
genomfördes sedan till och med 15 oktober. Höjdpunkten under året blev när
vi firade vår 100-ade demonstration 4 oktober, bevakad av press och
uppvaktade av PRO med kanelbullar och Hyresgästföreningen på Södermalm
med kaffe och tårta. Men utöver denna veckovisa, välbesökta och
uppmärksammade aktivitet har vi gjort en hel del annat också:
Januari- maj: Vi skickade två representanter till Kvinnolobbyns kongress i
februari. På Första maj var några tanter med banderoll placerade utmed
socialdemokraternas demonstrationståg vid hörnet Kungsgatan – Sveavägen
och en annan grupp, även den med banderoll, placerad på Skeppsbron för att
bevaka Vänsterpartiets demonstration. Dessutom deltog en grupp med
banderoll i V-tåget. Efter inbjudan från det lokala Vänsterpartiet framträdde
några tanter med Tantpatrullens flygblad och banderoll på torgmöten i
Upplands Väsby respektive Upplands Bro.
Juni – augusti: Vid öppnandet av PRO:s kongress i juni delades flygblad
utanför kongresslokalen. En grupp tanter var närvarande under
Almedalsveckan i början av juli och höll bl a möten med banderoll och flygblad
vid tre tillfällen på Donners plats i centrala Visby. Arbetarbladet i Gävle
ordnade en debatt om pensionerna i augusti och på inbjudan av tidningen reste
ett tiotal tanter dit, deltog i debatten och ordnade en demonstration på central
plats i stan. I augusti deltog Tantpatrullen i demonstrationer i Stockholm och
Göteborg mot Natomedlemskap med bandeollen ”Inga kanoner, högre
pensioner”. På inbjudan av Vänsterpartiet i Norrtälje deltog vi med banderoll
och flygblad vid torgmöte i Hallstavik och något senare kunde Tantpatrullen på
inbjudan av Feministiskt Initiativ ställa upp på deras evenemang på Mariatorget
med banderoll, appeller och talkör. Vi deltog också i ett annat
utomhusevenemang på Södermalm, ordnat av Gemensam Välfärd. En grupp
tanter reste till Örebro som stöd till bildandet av en Tantpatrull där. Utöver
torsdagsdemonstrationerna på Mynttorget ordnade vi inför valet flera
demonstrationer i olika Stockholmsförorter såsom i Vällingby, Farsta och
Bagarmossen.
September – december: Liksom tidigare år ställde vi upp med banderoll och
flygblad utanför Seniormässan ute i Älvsjö. Samma dag delades flygblad utanför
ABF-huset när årets Socialistiskt Forum gick av stapeln. På inbjudan av

Vänsterpartiets Pensionärsklubbs föreläsningsserie ”Nyfiken Grå” deltog några
av oss och berättade om vårt arbete och vårt mål. I samband med Halloween
genomfördes en ”Häx-rap” på Odenplan och på Lucia samlades vi för sång och
demonstration i samband med julmarknaden på Stortorget i Gamla Stan. Under
hösten deltog två representanter från oss i en nätverksträff som ordnats av den
nya Jämställdhetsmyndigheten (Jämy) i Göteborg. Under hösten hamnade
Tantpatrullen också på EU-nivå när två från styrelsen, ordföranden och vice
ordföranden, deltog i en konferens om pensioner i Santiago de Compostela i
Spanien, på inbjudan av och bekostad av EU.
Media
Vad som skett under året kan knappast beskrivas på annat sätt än som ett
medialt genombrott och det är vi ju alla väldigt glada över. I vår inhemska press
har stora reportage och intervjuer gjorts av de stora drakarna men vi har också
förekommit i lokalpress mm, i facktidningar, partipress, pensionärsorgan, visat
upp oss i debattinlägg osv. Dessutom har utförliga nyhetsreportage gjorts om
oss i tysk och dansk public service-TV. Pensionsfrågan är politiskt i hetluften i
många EU-länder, därav intresset för Tantpatrullen.
Ekonomi
I slutet av året fick Tantpatrullen det glädjande beskedet att vi fått 151 920 kr i
anslag från Jämy (Jämställdhetsmyndigheten) för år 2019. Utöver det förfogade
föreningen vid årsskiftet ca 37 000 kr av egna medel, dvs från medlemsavgifter
och gåvor. Årets resultaträkning redovisas i särskild bilaga.
Slutord
Det är ju väldigt glädjande är att pensionsfrågan lyfts upp och att strålkastarljus
nu på allvar börjat riktats mot pensionssystemet och den växande gruppen
fattigpensionärer, varav flertalet är kvinnor. Det är ingen överdrift att påstå att
Tantpatrullen med demonstrationer och aktiviteter under nu mer än fyra år har
bidragit starkt till det strålkastarljuset. Alla vi tanter, systrar och aktivister kan
vara riktigt nöjda. Det är ett bra utgångläge för vårt mål, nämligen att den
odemokratiska pensionsgruppen avsätts och vi får ett nytt pensionssystem.
Tack för det här året. Vi ger oss inte!

