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3 Medlemsbrev i stigande måne. Vårdag-
jämning nära, dagarna blir allt ljusare.  

Gröna Kvinnor har haft årsmöte, ny styrelse 
se ut som följer: Arbetsutskott Ewa Larsson, 
ordf. Maria Björke, kassör. Ingegerd Akselsson 
Le Douaron, sekr. Ledamöter Eva Hallström, 
Kerstin Slåneteg, Agneta Granström, Marja 
Sandin-Wester. Ersättare Gunilla Larsson, 
Gunilla Staaf, Johanna Norrbo. Nyckelkvinnor: 
Norrbotten Agneta Granström, Uppland Kirsti 
Kolthoff, Sthlm Kerstin Allergren & Kerstin 
Slåneteg, Sörmland Maria Bergström, 
Värmland Eva Hallström. Revisorer Kirsten 
Brunsgaard & Vivianne Gunnarsson. 
Valberedare Märta-Lena Bergstedt & Gudrun 
Lindvall. Gudrun var också ordförande för 
årsmötet och ledde oss fram till kloka beslut 
utifrån utskickat material. Tack för det! Och 
extra välkommen till styrelsen hälsar vi 
Gunilla Staaf som är ny i gänget. Gunilla bor i  
Sthlm men är mycket  i Ångermanland på sin 
gård. Alla i styrelsen och Nyckelkvinnor 
kommer att presentera sej själva på vår 
hemsida. www.gronakvinnor.se  

Ordförande har ordet. Hur svårt är det att få 
pengar; sitt sparande, pensionsfonder och 
eventuella egna fonder och aktier att jobba 
för hållbarhet? I dag har banker och fonder 
regerings blick på sej och sedan förra veckan 
även EU:s.  Parisavtalets målsättning ska 
följas, allt fossilt fasas ut. På Fair Finance 
Guides hemsida ser du hur banker håller sina 
löften. Räkna med att när allt fler kunder både 

vill byta bank och fonder kommer de bjuda 
över varandra och bedyra att just de är 
bäst. På Fair Finance Guids hemsida kan 
du med ett enkelt klick komma i kontakt 
med din bank för byte. Vill du endast spara 
pengar på sparkonto är Ekobanken absolut 
bäst, den är en medlemsbank och har i flera år 
klassats som Sveriges mest hållbara bank.  Vill 
du spara i hållbara fonder och hålla koll på din 
pensionsfond så har det också blivit lättare.  

Ser du tvivelaktiga företag i din handväska, 
lita inte på bankens kommentar ”vi vill 
påverka dem”, byt i stället. Banker kallar 
kundernas hållbarhetskrav för ”Megatrend”, 
så hänga på, om du nu inte redan gjort det. 

Sveriges forum för hållbara investeringar, 
Swesif,  har utvecklat något de kallar 
Hållbarhetsprofilen, men de är inte 
certifierade, här krävs eget sökande och   
kompetens inom området. Morningstar 
glober är ett analysföretag med skala 1-5. 
Ringer du din bank och säger att de ska placera 
uteslutande i klass 5 enligt Morningstar så har 
du kommit en bra bit på väg när det gäller 
miljö och mänskliga rättigheter. Men med den 
nordiska Svanen märkningen kan du känna 
dej hyfsat trygg. Dock har de i dagsläget 
endast 13 fonder att välja på, men vem har 
sagt att mängd går före kvalité? De exkluderar 
hela bruncher och kollar upp att företagen har 
aktivitet i sina hållbarhetsarbeten. Om det 
finns intresse för zoom möte med tex Svanen 
företrädare och kanske några andra du känner 
till, mejla info@gronakvinnor.se Så syr vi ihop 

något.  Ewa Larsson 

PÅ GÅNG 

 

22 MARS KL 20.30 PÅ ZOOM 

HAR GRÖNA KVINNOR ETT VIRITUELLT 

PARALLET EVENT PÅ CSW65, FN:S 

COMMISSION ON THE STATUS OF 

WOMEN. SÖK PÅ: NGO CSW65 VIRTUAL 

FORUM ADVOCATE REGISTRATION.  

KOM MED! VÅRT TEMA ÄR - HUR 

VÄRLDEN SKULLE SE UT OM KVINNOR 

BESTÄMDE.  

- HOW WOULD THE WORLD BE 

ORGANIZED IF WOMEN WERE IN 

POWER?  

DIREKT LÄNK TILL EVENTET  

HTTPS://NGOCSW65FORUM.US2.PATH

ABLE.COM/MEETINGS/VIRTUAL/FWO7J
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