Verksamhetsberättelse för
Polyföreningen år 2021
Polyföreningen började sin verksamhet 2021 med ett årsmöte den 8 april.
Efter årsmötet konstituerade följande styrelse sig vilka varit ansvariga för Polyföreningen under året:
Minna som Ordförande
Ronja som Vice Ordförande
Ann-Marie som Kassör
Ylva som Sekreterare
Anders som ledamot
På årsmötet antogs en motion om att skapa en arbetsgrupp för utvecklande av föreningens framtida
verksamhet. Den arbetsgruppen har samordnats av Ronja och Richard som var de som skrev motionen.
Årsmötet hölls digitalt genom att Polyföreningen fick låna ett digitalt rum på Zoom från
Studieförbundet Sensus Östra Götaland. Polyföreningen har under året fortsatt samarbeta med Sensus
och fick i juni tillgång till ett eget Zoom-konto att styra över.
Zoom-kontot har använts till det årets styrelsemöten, arbetsgruppsmöten, bokcirkelmöten, inspelning
av podden Polyprat, utlåning till en basgrupp samt andra små möten inom eller i samarbete med
föreningen. Aktiviteter som kan räknas innehålla folkbildning eller föreningsutveckling så som
arbetsgruppens sammankomster och bokcirkelträffarna har närvaroförts via Sensus e-tjänst.
Arbetsgruppen för utvecklande av föreningens framtida verksamhet har varit aktiv sedan slutet på
våren. Den har organiserat sig via en facebookgrupp med 15 medlemmar. Haft en drös möten med olika
diskussioner om vad föreningen varit, är och kan bli. En av de stora grejerna som gruppen genomförde
var en enkät som frågade folk i de svenska polycommunityn som finns online vad de tyckte att
Polyföreningen borde finnas till för. Enkäten fick över 250 svar och en sammanställning av svarens
innebörd finns på föreningens hemsida
https://www.polyforeningen.org/arbetsgrupper/arbetsgrupp-utvecklande-foreningens-framtidaverksamhet/enkat-resultatet
I samarbetet med Sensus så har medlemmen/vice ordförande Ronja hållit bokcirklar kring böcker med
flersamhetstema. En sommar och en höstgrupp kring boken ”Den Etiska Slampan” av Janet Hardy och
Dossie Easton. Två parallela grupper under hösten kring boken ”Polysecure” av Jessica Fern.
Grupperna har haft mellan 3 och 10 deltagare och träffats 6 gånger per grupp.
Styrelsen har sammanträtt 6 gånger under 2021, 2 innan årsmötet och 4 efter.
Föreningens facebook har delat artiklar, tipsat om event och mottagit några diverse meddelanden där vi
försökt svara och lotsa personer vidare efter bästa förmåga.

Till stor del på grund av den pandemi av Covid-19 som pågått under hela 2021 har all verksamhet som
nämnts i denna verksamhetsberättelse varit digital. Året har ett undantag.
I samband med Karlskrona Pride anordnade Ronja en polypicknick i Hoglands Park i Karlskrona som
ett Polyföreningsarrangemang. Picknicken den 13 augusti hade över 10 deltagare och fick även besök
av en lokal journalist så att den omnämndes i en av Blekinges lokaltidningar dagen efter.

Efter ett par år av inaktivitet har 2021 varit ett omstartsår för föreningen. Polyföreningen hoppas bli
mer aktiv genom att fler personer engagerar sig under 2022 så att vi i större och större utsträckning kan
leva upp till det som Polycommunityn tycker att föreningen ska finnas till kring.
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