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Välkomstbrev till deltagare i mentorskapsprogrammet 
Delaktig, stark och synlig 
 
Det har varit stort intresse för kursen och vi har samlat en grupp på 28 kvinnor med 
bakgrund i ett antal olika trossamfund. Programmet är nu också helt klart och vi är 
glada att meddela att tidigare EU- och demokratiminister Birgitta Ohlsson kommer 
att gästa oss under söndagen. 
 
Vid den första träffen (24-25 september) har vi bokat övernattning för samtliga 
deltagare på Långholmens vandrarhem och vi räknar med att alla kommer sova över. 
Om ni av någon anledning inte kan/vill sova på Långholmen – hör av er till oss 
snarast! Adressen till Långholmen är STF Långholmen Hostel, Långholmsmuren 20.  
 
Vi kommer att ordna en gemensam resa från Stockholm central till 
Långholmen för de som önskar det. Vi samlas klockan 9.30 på Stockholm 
central vid informationsdisken i den stora avgångshallen. Om du är 
osäker på något av det praktiska ring Max Stockman på 08-453 68 77 . 
 
En önskan från oss som arrangerar programmet är också att alla deltagare tar med en 
sak (föremål) som representerar er själva eller ert sammanhang, förening, 
trossamfund! 
 
 
 
Varmt välkomna hälsar 
 
Åke Göransson Generalsekreterare SST  
Max Stockman Handläggare SST 
Hanna Gerdes Processledare Delaktig, stark och synlig 
Elias Carlberg Samordnare Sveriges interreligiösa råd 
     
 
Läs mer om SST: www.sst.a.se  
Läs mer om Sveriges interreligiösa råd: www.interreligiosaradet.se  
Läs mer om Långholmen konferens: www.langholmen.com  

http://www.sst.a.se/
http://www.interreligiosaradet.se/
http://www.langholmen.com/


 

 
 

INFORMATION: Delaktig, stark och synlig: 
Tidsplan 24-25 september (seminarieträffen 1) 
 

Lördagen den 24 september Seminarieledare 

09.30 Gemensam resa från Stockholm central till Långholmen (frivilligt) 

10.00 Fika och incheckning  

10.30 Inledning  
Hanna Gerdes  
Max Stockman 
Karin Wiborn 

11.00  Vilka är vi? En förmiddag för att lära känna varandra och 
varandras samfund Hanna Gerdes 

13.00 Lunch  

14.00 Ledarskap, genus, makt och organisation Rosie Rothstein 

15.30 Eftermiddagsfika  

16.00 Ledarskap, genus, makt och organisation Rosie Rothstein 

18.30 Paus  

19.00 Middag med föredrag och diskussion om att möta och 
stödja unga kvinnor Thintin Strandman 

Söndagen den 25 september  

09.00 Backspegel från gårdagen Hanna Gerdes 

09.30 Mitt ledarskap Birgitta Ohlsson 

10.30 Mentorskap – vad är det, behövs det och hur gör man? Sara Haraldsson 
Gunhild Sällvin 

12.00 Lunch  

13.00 
Matchning av mentorpar, inbokning av träffar och 
workshop med identifiering av gemensamma 
utmaningar 

 

15.00 Avslutning   

 
 

x Programmet är kostnadsfritt för deltagarna. 
x Resor till och från programmet ersätts av SST 
x Samtliga deltagare förutsätts delta i samtliga kursträffar 
x Samtliga deltagare förutsätts avsätta tid för mentorparsträffar vid två tillfällen 

under hösten. 

  



 

 
 

INFORMATION: FÖRELÄSARE OCH SEMINARIELEDARE 
24 – 25 september (seminarieträff 1) 

 
Hanna Gerdes är processledare under 
projektet Delaktig, stark och synlig. Det innebär 
att det är hon som ansvarar för innehållet i 
seminarieträffarna och genomförandet av dessa. 
Hanna är folkrättsjurist och utbildare i frågor som rör 
demokrati och mänskliga rättigheter. Hanna har 
arbetat med rättighetsfrågor både på organisationer 
som Fonden för mänskliga rättigheter och Byrån 
mot Diskriminering, på myndigheter som 
Försvarsmakten och Handikappombudsmannen och 
som politiskt sakkunnig åt regeringen.  Med SST har 
Hanna jobbat sedan 2012. För att läsa mer om Hanna 
besök www.hannagoliath.com  

 
Rosie Rothstein har lång erfarenhet av att 
jobba med kvinnor och ledarskap i olika 
sammanhang.  Har bland annat gjort utbildningar i 
egen regi över temat kvinna-ledare men också arbetat 
i ledande positioner inom Röda korset, EU, Göteborg 
stad (förvaltningschef för Flyktingverksamheten) och 
som VD för NyföretagarCentrum Göteborgsregionen. 
I slutet av 1980-talet arbetade Rosie som 
managementkonsult konsultfirman Indevo i 
huvudsak med ledarskap och omvärldsförändringar. I 
25 år har Rosie också haft olika politiska 
förtroendeuppdrag, ledamot i kommunfullmäktige 
Göteborg och ledamot i regionfullmäktige, Västra 
Götaland. 
 

  

http://www.hannagoliath.com/


 

 
 

INFORMATION: FÖRELÄSARE OCH SEMINARIELEDARE 
24 – 25 september (seminarieträff 1) 
 

Sara Haraldsson är grundare och 
generalsekreterare för Maktsalongen. Sara har 
en lång bakgrund i det unga civilsamhället, bland 
annat i Sveriges elevråd - SVEA, Röda Korsets 
ungdomsförbund och LSU - Sveriges 
ungdomsorganisationer samt har en master i 
statsvetenskap med inriktning mot politik och kön. 
Sara brinner för systerskap och jämställdhet, ett 
engagemang som har lett till grundandet av 
Maktsalongen.  
 
Gunhild Sällvin är sedan tio år mentor i ett 
mentorskapsprogram arrangerat av 
Stockholms Zontaklubbar. Målet är att stärka 
kvinnor på väg i yrkeslivet. Hittills har 200 
yrkeskvinnor i olika åldrar deltagit. Gunhilds  yrke är 
informatör/kommunikatör och hon driver ett företag 
tillsammans med sin make sedan 1986; Incorema 
AB. Gunhild är också ordförande i Stocksunds 
Hembygdsförening Sällskapet Amorina och 
Stocksundsbibliotekets vänner. 

 
Thintin Strandman är grundare och 
ordförande i Tjejzonen – Sveriges största 
stödorganisation för tjejer. Tjejzonen kom till i 
slutet på 1990-talet när våldet mot tjejer eskalerade. 
Närmare 30 procent av unga kvinnor lider av ångest 
och oro, en markant ökning sedan 80-talet. 
Ätstörningar, självskadebeteende samt alkohol- och 
drogmissbruk blir allt vanligare. Att få möjlighet att 
prata om sina känslor och problem med Tjejzonen 
och få hjälp att hantera negativa tankar gör ofta stor 
skillnad och vardagen lättare att möta. 

  



 

 
 

INFORMATION: FÖRELÄSARE OCH SEMINARIELEDARE 
24 – 25 september (seminarieträff 1) 
 

Birgitta Ohlsson är liberal 
riksdagsledamot och tidigare EU 
och demokratiminister. Birgitta har 
lång erfarenhet från svensk och europeisk 
toppolitik . Hon har under stora delar av 
sin karriär fått navigera i starkt 
mansdominerade miljöer. Birgitta har 
gjort sig känd för att vara en starkt 
värderingstyrd politiker som alltid kämpar 
för det hon tror på även i motvind. När 
hon blev gravid med sin första dotter strax 
blev det mediastorm och många röster 
höjdes mot det olämpliga med en nybliven 
mamma på en sådan tung post. Birgitta 
förändrade dock det politiska landskapet 
och såg till att flytta in både spjälsäng och 
skötbord på Rosenbad.  



 

 
 

Följande övergripande teman ingår  
i programmet Delaktig, stark och synlig:  

Organisation och 
ledarskap 
• Grupp och organisation  
• Grupper i förändring 
• Konflikthantering 
• Maktstrukturer 
• Mitt ledarskap  

Mänskliga 
rättigheter  
• Kvinnors lika rätt i 

teologi, politik och juridik 
• Olika frihetskamper – 

samma utmaningar  
• Jämställdhet inom 

trossamfunden 

Kommunikation 
• Retorik 
• Ledarstilar 
• Härskartekniker 
• Mentorskap – vad är 

det, behövs det och hur 
gör man  

  

I programmet träffas deltagarna under fyra heldagar. Mellan 
varje seminarieträff träffas mentorpar och arbetar med olika frågor.  
 

 
 
Bakgrund: Under 2015 påbörjade SST ett initiativ för att lyfta kvinnors 
delaktighet, synlighet och inflytande i trossamfunden. I ett antal möten 
och workshops träffades kvinnor från olika religiösa samfund för att 
diskutera och fundera kring frågor om ledarskap, makt och jämställdhet. 
Delaktig, stark och synlig är en fortsättning på dessa samtal. 

24-25 
september 
(lörd-sönd) 

22 oktober 
(lördag) 

2 december 
(fredag) 

Mentor-

par träffas 

Mentor-

par träffas 


