Tidslinje
1814 Embetsmenn, byborgere og bønder over 25 får stemmerett ved stortingsvalg.
1838 Formannskapslovene som gir kommunalt sjølstyre
1839 Ny Håndverkslov som gav uforsørgede kvinner rett til å drive håndverk
1842 Ny Handelslov som gav uforsørgede kvinner rett til å drive handel
1875 Den kvinnelige industriskole i Kristiania stiftet
1882 Kvinner får rett til å ta examen artium og studere ved universitetet
1884 Kvinner får adgang til å ta embetseksamen, alle grader.
1884 Norsk kvinnesaksforening dannet
1985 Norsk kvinnestemmerettsforening stiftet i Kristiania med Gina Krog som formann.
1888 Døtre får lik arverett med sønner. Ugifte kvinner er myndige fra fylte 21 år. Gifte kvinner har
samme myndighet som ugifte og har begrenset råderett over egen eiendom. Kvinner får lik rett til å
drive håndverk, handel og ta utdannelse på like for med menn.
1898 Allmenn stemmerett for menn
1889 Det Hvite Bånd stiftet i Norge
1890 Kvindelige Fyrstikkarbeideres Forening stiftet etter en stor streik i Kristiania
1890 får kvinner adgang til forskjellige typer yrkesskoler og lærerskoler. I 1890 fantes det 800
jordmødre, 1200 sykepleiere og 3200 lærerinner.
1896 Norske Kvinners Sanitetsforening stiftet
1898 Landskvinnestemmerettsforeningen stiftet av Gina Krog (1847-1916) og Fredrikke Marie Qvam
(1843-1938).
1901 Begrenset kommunal stemmerett for kvinner med formue eller noe inntekt
1901 Arbeiderpartiets Kvindeforbund stiftet.
1901 Det Hvite bånd i Haugesund stiftet
1904 Norske Kvinners Nasjonalråd dannet i Kristiania, tilsluttet Det internasjonale Kvinnerådet (ICW).
1904 Kvinner kan bli autorisert som advokater. Den første kvinne blir høyesterettsadvokat.
1905 Avstemming om oppløsing av unionen med Sverige og om Norge skulle være monarki eller
republikk
1906 Haugesund kvinneråd dannet tilsluttet Norsk Kvinners Nasjonalråd
1907 Begrenset stemmerett for kvinner ved stortingsvalg
1910 Full kommunal stemmerett for kvinner
1911 Anna Georgine Rogstad (1854-1938) første kvinne stortinget møter som varamann for Høyre
1912 Kristine Bonnevie tar doktorgrad og blir utnevnt til professor i zoologi
1912 Norsk Sykepleierskeforbund
1912 Norges Lærerinneforbund
1913 Full stemmerett for kvinner ved stortingsvalg
1913 Haugesund Kommunale Husmorskole etablert
1915 Hjemmenes Vels Landsforening (Senere Norges Husmorforbund. Nå Norges kvinne og
familieforbund.)
1915 De castbergske barnelover vedtatt. De gav barn født utenfor ekteskapet rett til farsarv, fars
navn og gav fedre bidragsplikt.
1920 Stemmerettsalderen senket til 23 år
1946 Stemmerettsalderen senket til 21 år
1967 Stemmerettsalderen senket til 20 år
1978 Stemmerettsalderen senket 18 år
1993 – 1995 Turid Dalland ordfører i Haugesund.
2011 Forsøk med stemmerett for 16-åringer i 20 kommuner.

