Héraðsskjalasafnið á Akureyri
Kvennalistinn á Norðurlandi-eystra.
Kassanr.

Tímabil

Efni

F - 270

/1

1983 - 1989

Gögn frá fundum, ræður, bréf o.fl.

F - 270

/2

1991 - 1995

Fylgiskjöl 1992-1995; dagbók 1991-1994.

F - 270
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1992 - 1994

Bréf; fundargerðir þar sem m.a. er ræddir möguleikar á framboði til
Alþingis (1992); ljósrit af greinum Soffíu Guðmundsdóttur um
þjóðsöguna um konuna (óheilt), nafnalistar o.fl.

F - 270

/4

1981 - 1989

Úrklippur úr dagblöðum tendar framboðsmálum kvennalistans og
stöðu kvenna.
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-

Ljósrit úr dagblöðum og tímaritum varðandi stöðu kvenna,
kvennaframboð, kvennabaráttu o.fl. bæði úr innlendum og erlendum
blöðum (nær til áranna 1926-1990).
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1983 - 1991

Kvennalistinn, stefnuskrá (óárs.); Útdráttur úr stefnuskrá
Kvennalistans 1983; Frá konu til konu, Kvennalistinn saga-stefnaskipulag (1984); Kvennalistinn, stefnuskrá í landsmálum 1987 og
1991; Kvennalistinn, framtíðarsýn, stefnuskrá Kvennalistans 1995.
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1983 - 1992

Kvennalistinn, fréttabréf:
1. árg. (1983): 1.tbl.
2. árg. (1984): 1.-10. tbl.
3. árg. (1985): 1.-12. tbl.
4. árg. (1986): 1.-12. tbl.
5. árg. (1987): 1.-12. tbl.
6. árg. (1988): 1.-11. tbl.
7. árg. (1989): 1.-8. tbl.
8. árg. (1990): 1.-12. tbl.
9. árg. (1991): 1.-3., 7. og 9.-12. tbl.
10. árg. (1992): 5.-7. tbl.
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1982 - 1982

Kvennaframboðið 1. árg.: 1-.2.tbl.

F - 270
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1983 - 1990

Kvennalistakonur hafna álveri (bæklingur); Frá Kvennalistanum til þín
(1990, bæklingur); Kvennalistinn, ný hugsun-sköpun-störf
(bæklingur); bæklingur frá undirbúningsnefnd landsfundar 1989;
útdráttur úr fyrirlestri Sigríðar Dúnu um hugmyndafræði
Kvennalistans (dreifibréf Kvennalistans n.e., 1989); Ofbeldi gegn
eiginkonum, hvað - hvernig - hvers vegna? (1991, Samtök um
kvennaathvarf); Róum jafnt á bæði borð (1983, bókamerki með kveðju
frá framkvæmdanefnd um launamál kvenna)
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1985 - 1991

Kerlinga - bók (sönghefti); Kerlinga - bók 2 (sönghefti); Kerlingabók
á kvennafrídegi 24. októtber 1985; nokkur söngblöð; Boðið upp í
dans, fréttabréf Kvennalistans 9. árg. (1991) 4. tbl.; Leggjum lífssýn
kvenna af mörkum (Kvennalistinn, án árs.); V er það sem vantar
(Kvennalistinn 1987, 4. árg.: 2. tbl.); Konur-sláum hring um landið
(Kvennalistinn, án árs).
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1988 - 1988

Dagskrá, erindi o.fl. frá ráðstefnu Kvennalistans um landbúnað og
landnýtingu að Sólgörðum í Fljótum.
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Héraðsskjalasafnið á Akureyri
Kassanr.

Tímabil

Kvennalistinn á Norðurlandi-eystra.
Efni

F - 270
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1986 - 1990

Atvinnumál kvenna í dreifbýli (Anginn á Norðurlandi eystra, 1989);
Guðrún Hallgrímsdóttir: Atvinnuuppbygging fyrir konur; Tillaga
uppstillingarnefndar um röðun á lista Kvennalistans í
Norðurlandskjördæmi eystra (1990); Kvennaskóli Kvennalistans 1.
önn, 1. skólaár (1988, yfirlit); gögn frá vorfundi Kvennalistans í
Skálholti 1989 (hrafl); Um réttindamál kvenna á vinnumarkaði,
samantekt Láru V. Júlíusdóttur, erindi flutt á ráðstefnu í Reykjavík
(1986); Tekjumismunur: verkakonur/karlar (líklega ljósrit af glærum
úr fyrirlestri um efnið); annáll kvenréttindahreyfingarinnar í Evrópu
og Bandaríkjunum til 1914; áfangar í íslenskri kvennabaráttu.
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1986 - 1989

Bréf til Kvennalistakvenna frá Norðurlandskjördæmis-eystra anga
(1989); hamingjuóskir frá Elínu Antonsdóttur til Kvennalistakvenna
með góðan árangur í kosningum 1987; málefnagrundvöllur
Kvennalistans í stjórnarmyndunarviðræðum 1987; vorþing
Kvennalistans í Valsskála (1986, fundargerð, erindi o.fl., ljósrit);
vinnugögn vegna útvarpsþáttar um stefnu Kvennalistans (1987);
skýrsla Norðurlandsanga eystri (ódag. og óheil); punktar frá fundi
Kvennalistakvenna og þingkonu (1988).
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1987 - 1987

Kvennalistinn, 4. tbl., 4. árg. útg. Samtök um kvennalistan
Norðurlandi Eystra og vinnugögn vegna blaðsins.

F - 270

/ 15

1988 - 2000

Fylgiskjöl og bókhaldsgögn.
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1991 - 1991

Pilsaþytur, Afmælisblað Kvennalistans 1. tbl. 1.árg. 1991; Pilsaþytur Kynningar á frambjóðendum
Kvennalistans á Norðurlandi eystra 2. tbl. 1. árg. 1991.
og stefnu samtakanna.
Sér pakki.
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