
Linköpings Socialdemokratiska Kvinnoklubb

Klubben bildades den 16 nov 1907. I Linköpings Arbetarekommuns protokoll 
tiden före 1907 berättas om kvinnliga medlemmar som deltog i 
organisationsarbetet. Bildandet av kvinnoklubben betydde att dessa kvinnor fick 
en egen organisation. Den allra största politiska frågan i vårt land 1907 var 
frågan om den allmänna och lika rösträtten. I den kampen deltog Sveriges 
socialdemokratiska kvinnor med alldeles speciell frenesi. Men, det var inte 
enbart röstfrågan man ägnade sig åt inom kvinnorörelsen. Linköping år 1907 var 
en stad med stora klassrankor, de fattiga var på den tiden mycket fattiga och 
dåtida socialvård bestod mest av välgörenhet av praktisk karaktär. En lång tid 
måste klubben hålla sina möten i medlemmars hem och behovet av ett eget hus 
kändes mycket starkt. Den 21 april 1908 beslöt klubben att teckna 2 st andelar i 
den redan tidigare bildade Folkets Husföreningen i staden. Skall man erinra 
högtidsdagar i klubbens tillvaro så kommer invigningen av den egna fanan den 
25/1 1914 främst. En ny fana invigdes den 11/4 1937. Handlingarna består i 
huvudsak av hand- och maskinskrivet material och omfattar tiden 1907-1976. 
Linköping i februari 1975 Göte Zaar Handlingarna omförtecknade och består av 
mötesprotokoll tiden 1907-1980 samt styrelseprotokoll 1945-1980. Övriga 
handlingar omfattar tiden 1914-1983. Linköping 1988 08 18 Marianne Svensson. 
2004-09-23 lämnade Gun Rydgren in nya handlingar såsom protokoll & 
verksamhetsberättelser. På årsmötet den 5 februari 1996 beslutades det att 
föreningen skulle byta namn till s-kvinnor i Linköping. Föreningen firade 80-års 
jubileum den 9 november 1987. Arkivet har kompletterats. 2005-06-08. Lena 
Petersson. 2007-11-28 lämnade Helena Baltam in 2 pärmar med bl a protokoll 
för arkivering och därmed har nu arkivet omförtecknats. /2007-12-14 Paola 
Svensson Arkivet är uppdaterat med en kassabok från 1959-1961 som hittades 
nere i arkivet. /2010-02-26 Paola Svensson

Arkivet är uppdaterat med bl a styrelse- och medlemsprotokoll som inlämnades 
2010-03-25 av Åsa Roth. /2010-05-20 Paola Svensson
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