
 

Verksamhetsberättelse 2019 

Styrelse sedan årsmötet i april har varit: Karolina Kjellgren på Wallenius Wilhelmsen Ocean , 

sekreterare Carina Olofsson på Stockholm Exergi, ledamot Carolina Kihlström på Föreningen 

Svensk Sjöfart, ledamot Cajsa Jersler Fransson på Sjöfartsverket, suppleant Linda Svenson på 

isbrytaren Atle, vice ordförande Cecilia Österman på Linnéuniversitetet, ledamot Carolina 

Ulff på Tore Ulff Chartering, kassör Kerstin Hansdotter Sköld på Sjöfartsverket och suppleant 

Andréa Jällbrink på Setterwalls advokatbyrå. 

Vi hade vid året slut 114 medlemmar 

Under året har WISTA Sweden fått 16 nya medlemmar. Gunilla Jansson, Elin Stenberg, 

Rebecca Dalen, Helle Andsbjerg, Sarah Zitouni, Agnes Olsson, Aspasia Pastra, Ellinor Brandt, 

Anna Hagenblad, Tanja Ilic, Ellinor Svensson, Shestova Svitlana, Maria Nederman, Susanne 

Söderstedt, Jonna Kral och Annika Pernhult. 

Medlemmar som valt att lämna WISTA Sweden under 2019: Anneli Rask, Anna Nyman, 

Anne-Sofie Wetterholm, Ingela Nordström, Ulrika Reidmar, Françoise Fouchier-Matte och 

Stine Pedersen 

2019: Detta år som hade IMO temat Empowering Women in the Maritime Community var 

speciellt eftersom att vi både på vår och höstmöte samorganiserade mötena med andra 

evenemang. På våren med WMUs konferens på IMOs tema och på hösten med 

Världssjöfartens dag som också höll samma tema.  

Vårmöte  

 

I kajutan på Blå båten i Malmö hamn hölls årsmötet. Bland mörkt trä och cirkusgardiner 

hade vi toppentalare i våra WISTA systrar Frida Rowland, AtoB@C, Elisabeth Heino, 

Greencarrier och Eva Errestad, SMTF/Rise som höll intressanta föredrag. Vi var 38 personer 

närvarande. 

Sen svirade vi och båten om till fest. Efter att Ordförande Karolina Kjellgren hade välkomnat 

all 97 Wistor, utländska Wistor, WMUs kvinnoförening och andra gäster så fick vi höra Cecilia 

Österman berätta om resultatet från Wistas Vågrättmöte (i mars 2018) och Ally Cedeno 

presentera sitt fantastiska initiativ Women Offshore. Sen blev det buffet och bubbel till långt 



 
in på kvällen. En härlig uppladdning inför WMUs konferens Empowering women in the 

Maritime Community.  

Höstmöte 

 

Höstmötet hölls i samband med Världssjöfartens dag. WISTA stod som värd för dagen 

tillsammans med arrangörerna Maritimt Forum. WISTA Swedens ordförande Karolina 

Kjellgren höll inledande tal, Wista-medlemmen Katarina Norén, Sjöfartsverket, presenterade 

och Rebecca Dalén, Maritimt Forum, ansvarig för region öst, modererade.  

Efter en berikande dag samlades vi, 23 Wistor, i Wallenius Willhelmsens festlokal där vi bjöds 

på fantastisk mat och såklart det bästa sällskap man kan tänka sig.  

Vintermöte 

Eftersom att vi gjort så mycket tillsammans med andra kände vi att vi ville ses en gång till, 

bara vi denna gång. Så ett julbord dukades upp i Fiskebäckshamn med fantastisk hjälp av 

DFSs Petra Hansson och Miriam Hallberg. 43 Wistor dök upp och vi fick lyssna till den 

rafflande historien om när Stena Impero blev kvarhållen av Therese Jällbrink som var en av 

de som jobbad hårt med att få loss henne. Lena Göthberg hade en liten lektion i Wistas 

webbsida innan vi festade loss på ett havsinspirerat julbord. 

Donsö Shipping Meet 

WISTA var representerade och stod i ”trädgårdstältet” under hela mässan. Det var mycket 

engagemang och ett par ny medlemmar värvades! Tack till Ann-Sofie som fixade det så bra! 

Bra jobbat alla som representerade WISTA under dessa dagar. Se också WISTA Västs 

evenemang i anslutning till DSM. 

WISTA Region Väst  

 



 
Torsdag den 7 februari 2019 bjöd vår medlem Annica Börjesson, advokat/partner på MAQS 

advokatbyrå in till en intressant och uppskattad kväll. En handfull av Annicas kollegor 

berättade om de olika områden de arbetar inom och vad deras advokatbyrå erbjuder för 

tjänster. Annica berättade också om deras integrationsarbete. Efteråt bjöd MAQS på mat 

och dryck i deras trevliga lokaler. 

Några veckor senare, den 21 februari, var det dags för Chalmers Lindholmens 

arbetsmarknadsmässa SJÖLOG för studenter inom de sjöfartsrelaterade programmen. 

WISTA har som tradition sen några år tillbaka att vara representerade med en monter och 

det blir tillfälle för oss både att visa att vi finns för studenterna men också för redan 

yrkesverksamma i de andra montrarna.  

Strax innan det var dags för sommarens semestrar tog vi och drog ihop en after work på 

Barabicu vid Esperantoplatsen i Göteborg, där både nyare och äldre medlemmar samlades 

för lite mat, dryck och erfarenhetsutbyte.  

 

I början på september var det dags för ett av branschens största event: Donsö Shipping Meet 

ute på Donsö. Måndagen den 2:e september hade Furetank dop för en av sina nyaste 

tankbåtar och WISTA region Väst var på plats och fick bevittna utbildningsminister Anna 

Ekström svinga champagnen i skrovet. Efteråt fick vi en guidad visning ombord av en av 

styrmännen innan det var dags för fartyget att kasta loss. Vi gick iland och tog färjan till 

fastlandet för en middag tillsammans på restaurang Portofino vid Nya Varvet.  

 

WISTA Region Öst 

 



 
Jullunch ordnades på Fotografiska i Stockholm. Detta var mycket uppskattat av de 15 Wistor 

som var där. Man körde en presentationsrunda kring bordet och hade en härlig lunch 

tillsammans.  

Vågrätt 

WISTA har varit representerat av Linda Svenson (ersättare Cajsa Jersler Fransson) i Vågrätts 

arbetsgrupp och Karolina Kjellgren (ersättare Carolina Ulff) i styrgruppen. Grupperna har 

regelbundet möten och arbetar med att driva frågan om förbättrad arbetsmiljö och 

sjösäkerhet ombord i första hand, men i hela sjöfartssektorn i förlängningen; ”en arbetsmiljö 

i världsklass”. Gruppen har, via deltagarorgansiationer i Vågrätt, haft två öppna möten under 

2019 med olika teman. Något som WISTA initierade våren 2017. I juni 2019 var WISTA med 

och skrev under en ”Avsiktsförklaring gällande den sociala miljön för sjöfartsklustret” som 

Vågrätt arbetat fram. Vågrätt är representerade i EU:s ”Plattform of change”. 

 

Rapport från Wista AGM på Caymanöarna 2019 

 

 

210 deltagare från 34 länder. Från Sverige deltog Linda Svenson, som representant för 

styrelsen, och Lena Göthberg, som är anställd av WISTA International till 20% för att sköta 

kommunikationen. 

 På årsmötet pratades det bla om vad Wista International har åstadkommit genom att ha 

blivit en sk officiell konsultatör i IMO. Information om det arbete de olika kommittéerna gör 

(där medlemmar från olika länder medverkar bla Sverige i form av Cecilia Österman och 

Sofia Fürstenberg Stott). Att WISTA vill jobba för att kunna bli sponsrade av företag (vilket 

Sverige är för). Att medlemsavgiften per medlem till WISTA International höjdes med 

100kr/medlem och år (Sverige var för det också). Om att WISTA är registrerat som 

varumärke i många länder och att vi uppmanas att värna om det och rapportera om vi ser att 

någon utnyttjar det. ExCo har kommit fram till Wista:s mission, vision och målsättning, vilket 

är att öka kännedomen om WISTA. Få organisationen att växa. Skapa en attityd att det är i 

shipping ”man vill vara”. Att vi ska jobba för att öka Wistas USP (Unique Selling Point). 

Styrelsen, ExCo, fick delvis ett annat utseende då några pensionerades och nya valdes in. 

Själva konferensen bestod främst av föredrag och paneler med Wista-medlemmar men även 

några utomstående. Konferensens tema var Founded Upon the Seas vilket är Caymanöarnas 



 
motto men också ett bibelcitat. De hade fått ihop ett fint program med intressanta talare 

och diskussioner. Ett väldigt bra exempel på vilken kompetens det finns inom 

organisationen. 

 

WISTA International 

 WISTA har fått en ny domän och därmed en ny webbsida: www.wistainternational.com. 

WISTA International har också lanserat en app för medlemsregistret, bra att använda för att 

på ett enkelt sätt hitta medlemmar i andra länder om du är ska åka någonstans. 

IMO har gett WISTA International ”consultative status” som ger oss rätt att närvara på IMO-

möten, att yttra oss och att föreslå saker. IMO:s tema 2019; Empowering Women in the 

Maritme Industry, gav Wista möjlighet att bidra till att visa kvinnor i den maritima världen. 

Nya medlemsländer 2019 är: WISTA South Africa, WISTA Colombia, WISTA Bangladesh, 

WISTA Mexico & WISTA Romania.  

WISTA Internationals nya styrelse som valdes 2019 är: 

President, Despina P. Theodosiou, WISTA Cyprus 

Secretary, Alexandra Anagnostis, WISTA USA  

Treasurer, Connie Roozen, WISTA the Netherlands 

ExCo Member, Asia Pacific & Middle East Region, Sanjam Gupta, WISTA India 

ExCo Member, Europe Region, Angie Hartmann, WISTA Hellas 

ExCo Member, African Region, Naa Densua Aryeetey, WISTA Ghana 

ExCo Member, Americas Region, Fabiana Martins, WISTA Brazil 

Presslänkar 

Artikel vårmötet: 

https://www.sjofartstidningen.se/maritima-kvinnor-mots-malmo/ 

Intervju från Donsö shipping meet: 

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=104&artikel=7292515 

Artikel från Världssjöfartens dag: 

https://www.sjofartstidningen.se/kvinnotema-pa-varldssjofartens-dag/ 
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