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Organisationsbidrag inom socialt område - Ansökan
1. Inledande information
Organisationsuppgifter
Skriv organisationens namn på samma sätt som det är registrerat som på Skatteverket, det förenklar processen.
Organisationens namn
Föreningen Malmö Kvinnojour

Summa som organisationen ansöker om från
arbetsmarknads- och socialnämnden 2021
1300 000

Organisationsnummer
846003-4013

Firmatecknarens kontaktuppgifter
Det är endast firmatecknaren som kan ansöka.
Malmö stads handläggare kommer använda firmatecknarens kontaktuppgifter för att kontakta er vid frågor om er ansökan. Det
är också via firmatecknarens e-postadress ni får reda på när nämnden tagit beslut om bidragsfördelning. Det är därför viktigt
att bevaka de kontaktuppgifterna.
För- och efternamn
Felicia Forthmeiier
E-postadress
emily@malmokvinnojour.se

Mobiltelefon
0721604120

Notifieringar
E-post

Samtycker ni till att information som ni uppger i ansökan om er verksamhet får publiceras på Malmö stads
hemsida?
Syftet är att kunna informera besökare på hemsidan om verksamheter som beviljats bidrag och vilka kontaktuppgifter de har.
Ja
Använder ni bankgiro eller postgiro?
Bankgiro
Skriv in bankgironummer
5504-7534

2. Kontaktuppgifter
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Information
Om organisationen inte har ett gemensamt telefonnummer eller gemensam e-postadress kan ni uppge telefonnummer och e-postadress
till lämplig kontaktperson.

Organisationens postadress
Box 4283

Organisationens postnummer
20314

Organisationens telefonnummer
040-30 11 13

Organisationens e-postadress
info@malmokvinnojour.se

Har ni en besöksadress?
Nej
Har ni någon hemsida?
Ja
Skriv in adressen till hemsida
www.malmokvinnojour.se
Ordförandes kontaktuppgifter
Namn
Lidija Jakob

Telefonnummer
0739206676

E-post
lidija.jakob@bjurfors.se

Kassörens kontaktuppgifter
Namn
Lidija Jakob

Telefonnummer
0739206676

E-post
lidija.jakob@bjurfors.se

3. Organisation och verksamhet
Antal medlemmar 31 december 2019
Om er organisation inte har medlemmar kan ni skriva 0.
Skriv ner antalet i rutorna
Totalt antal medlemmar

35

Antal kvinnor

35

Antal män

0

Antal medlemmar som inte definierar sig som män eller kvinnor

0

Antal medlemmar boende i Malmö

27
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Uppge organisationens syfte enligt organisationens stadgar
§ 3 Syfte och ändamål
Malmö Kvinnojours uppdrag är att:
? stödja våldsutsatta kvinnor* och barn,
? tillämpa demokratiska arbetsformer präglade av respekt för alla människors lika värde,
? verka för kvinnors och barns rätt till ett liv fritt från våld samt
? belysa och sprida kunskap om våld och förtryck i nära relation.
* Begreppet kvinna omfattar samtliga individer som identifierar sig som kvinna, oavsett juridisk, social och/eller biologisk
könstillhörighet.

Beskriv kort vilka målgrupper som bidraget ska användas till
Kvinnor och barn utsatta för våld i nära relation
Beskriv kort den verksamhet som ni söker organisationsbidrag för
Exempel på vad ni kan beskriva:
Aktiviteter, insatser eller olika typer av kostnader så som lokalkostnader, möteskostnader och anställningar.
Omfattning på verksamheten, exempelvis verksamhetens öppettider, hur ofta en ni erbjuder en insats eller liknande.
Hur kostnaderna är relevanta för verksamheten.
Löpande driftskostnader för att bedriva öppen mottagning och stödlinje; hyra kansli, inköp material, lönekostnader Admin
Lönekostnader för stödlinje
Lönekostnader för kuratorer som tillhandahåller stödsamtal till målgruppen
Beskriv hur era insatser eller aktiviteter kommer att gynna målgruppen eller målgrupperna under det kommande
året
Ge råd, stöd och skydd till våldsutsatta kvinnor och barn i Malmö. Det görs genom en stödlinje dit våldsutsatta, anhöriga, kollegor och
yrkesverksamma kan ringa för stöd och rådgivning. Därtill erbjuder Malmö Kvinnojour en öppen mottagning, en lågtröskelverksamhet
dit våldsutsatta kan komma på stödsamtal till kurator. Full anonymitet och tystnadsplikt råder och inga journalanteckning förs om inte
klienten själv så önskar.
Beskriv hur er verksamhet kommer att gynna målgruppen eller målgrupperna på lång sikt (cirka 5 till 10 år)
Målsättningen för insatserna och med verksamheten är att våldsutsatta ska få hjälp av lämna en våldsam relation och/eller bearbeta de
upplevelser de varit med om. Verksamheten ämnar också ge klienten verktyg, rådgivning och metoder för att kunna skapa sig ett liv
fritt från våld.
Utvärderar ni er verksamhet och era metoder?
Ja
Hur utvärderar ni?
- Regelbundna interna avstämningar avseende klientärenden
- Extern klienthandledning för personal
- Rutinhandböcker utvecklas och uppdateras kontinuerligt
- Årlig egenkontroll av kvalitetsledningssystem
- Rutiner för klagomål och förbättringsförslag finns
- Statistik förs löpande och följs upp
- Samtliga klienter erbjuds en utvärdering efter insatsens slut
- Uppföljning av klienter görs cirka 3 månader efter avslutad kontakt
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Beskriv hur ni arbetar med jämställdhet och jämlikhet i er verksamhet
Vi för kontinuerligt interna dialoger kring samtliga anställdas roller. Hur alla anställda är lika viktiga kuggar i det stora hjul som utgör
Malmö Kvinnojour.
I vårt arbete med klienter är frågor rörande jämställdhet och jämlikhet självklara delar och också en del mot målet att kunna leva ett liv
fritt från våld.
Malmö Kvinnojours värdegrund vilar på idén om alla människors lika värde.

Vänder sig organisationen till barn och unga?
Ja
Beskriv hur ni ger barn och unga möjlighet att påverka
Beskriv hur
barn och unga kan påverka och forma verksamheten
ni återkopplar deras synpunkter till dem
ni återkopplar resultatet av deras synpunkter.
Att barn och unga ges möjlighet till stöd och rådgivning i den öppna mottagningen är precis påbörjat och vi gör satsningen i en mycket
liten skala i skrivande stund (maj 2020). Vår förhoppning är att barn och unga ska ha en lika given plats i vår samtalsmottagning som
vuxna har idag. För att detta ska vara möjligt behövs att vi sätter upp rutiner för vem, var, när och hur. Detta görs nu och vi har ett par
barn i samtalsmottagningen vilka kommit till oss på förfrågan får mamma som också går på samtal i vår mottagning.
Dessa barn erbjuds samma stöd och rådgivning som barnen i vår skyddade verksamhet. Vi för en aktiv dialog med barnen om vad de
önskar, vad de vill se mer av, vad som fungerar väl och baserar vår verksamhetsutveckling utifrån deras behov och önskemål liksom
beprövad forskning inom området.
Beskriv hur er verksamhet är ett komplement eller alternativ till Malmö stads insatser för målgruppen inom det
sociala området
Genom att tillhandahålla kostnadsfria, anonyma stödsamtal med kurator där tystnadsplikt råder når vi en målgrupp som inte vågar,
som är på väg att lämna eller som redan har lämnat en våldsam partner och som inte önskar gå via kommunens verksamheter.
Vi har också en snabb väg in i verksamheten för den som söker stöd och kan arbeta med flexibelt och individanpassat med klienten
genom att även vid behov erbjuda praktiskt hjälp och medföljning.

4. Demokratisk värdegrund
Jag intygar att den organisation som jag ansöker om organisationsbidrag för uppfyller ovanstående.

5. Ekonomi från verksamhetsåret 2019
Organisationens utgifter och intäkter 2019
OBS: Alla ekonomiska uppgifter ska gälla organisationens lokala verksamhet och organisation, ej verksamhet och organisation på
nationell nivå.
Skriv in totala beloppet eller antalet i rutorna
Organisationens totala intäkter verksamhetsåret 2019

5102345

Totala intäkter från medlemsavgifter verksamhetsåret 2019

3500

Totala lokalkostnader verksamhetsåret 2019

405182

Antal anställda under verksamhetsåret 2019

Enl. årsredovisning medeltal 3 - per sista december 2019; 5 stycken

Totala personalkostnader under verksamhetsåret 2019

2740259
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Har organisationen kollektivavtal för anställda?
Ja

Har er organisation sökt och blivit beviljade bidrag från någon annan myndighet under verksamhetsåret 2019?
Exempelvis Region Skåne, Länsstyrelsen, MUCF, Allmänna Arvsfonden, Socialstyrelsen, Skolverket, Jämställdhetsmyndigheten.
Ja
Uppge alla myndigheter och summa av bidrag
Socialstyrelsen: 2000 000 sek
Har er organisation sökt och blivit beviljade bidrag från någon annan nämnd eller från kommunstyrelsen i Malmö
stad under verksamhetsåret 2019?
Exempelvis fritidsnämnden, kulturnämnden eller funktionsstödsnämnden.
Nej
Har organisationen skulder till skatteverket, Malmö stad eller Kronofogden?
Nej

6. Bilagor
Saknar ni något protokoll eller dokument med anledning av situationen kring coronaviruset?
Nej
Ladda upp bilagorna
Fastställd verksamhetsberättelse för 2019
MKJ a&#778;rsbera&#776;ttelse 2019.pdf (491 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Fastställd resultaträkning för 2019
Signerad årsredovisning 2019.pdf (354 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Fastställd balansräkning för 2019
Signerad årsredovisning 2019.pdf (354 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Revisionsrapport för 2019 (underskriven av revisor samt underskriven av auktoriserad revisor om bidraget
uppgår till 250 000 kr eller mer)
Signerad årsredovisning 2019.pdf (354 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Preliminär budgetplan för 2021
Preliminär budget 2021.pdf (131 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Preliminär verksamhetsplan för 2021
Preliminär verksamhetsplan 2021.pdf (91 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
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Årsmötesprotokoll för 2020 (underskrivet)
Årsmötesprotokoll 200623 - signerat.pdf (1021 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

Protokoll från konstituerande styrelsemöte för 2020 (underskrivet)
Konstituerande styrelsemöte protokoll 200623 - signerat.pdf (279 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Organisationens stadgar
Från och med ansökan inför verksamhetsåret 2020 ska alla ansökande organisationer skicka in sina stadgar, även de som tidigare har
skickat in sina stadgar.
Malmö Kvinnojours stadgar 161101.pdf (73 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Är det första gången er organisation ansöker om Malmö stads organisationsbidrag inom det sociala området?
Nej

7. Övriga upplysningar
Annan information som kan vara bra för arbetsmarknads- och socialnämnden att känna till
Ansvarig för ansökan, verksamhetsledare Felicia Forthmeiier, går på föräldraledighet vecka 25.
Vikarierande verksamhetsledare blir är Emily Lundquist som tillträder på tjänsten 2020-06-01. Hon nås på:
emily@malmokvinnojour.se alt. 072 160 41 20.

8. Intyga uppgifter och information
Jag intygar att samtliga uppgifter i ansökan är riktiga
Ja
Jag intygar att ansökande organisation har tagit del av riktlinjerna för arbetsmarknads- och socialnämndens
organisationsbidrag inom det sociala området.
Ja
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Malmö Kvinnojour
Verksamhetsberättelse
2019

Styrelsen har ordet
De senaste åren har Sveriges kvinnojourer
arbetat i ovisshet. De privata aktörerna
konkurrerar om placeringar med de
ideologiskt och ideellt drivna kvinnojourerna.
Samtidigt ställer staten allt hårdare krav
på kvinnojourer som också hotas av kommunal upphandling. Landets kvinnojourer
har en, för samhället, oumbärlig samlad
kunskap om våld i nära relationer. I år fyller
Malmö Kvinnojour 40 år och vi arbetar hårt
för att kunna fortsätta att hjälpa våldsutsatta kvinnor och barn, men också för att
påverka samhället genom att informera
och engagera.
Vårt 40-årsjubileum kommer att firas i
oktober, och vi tar tillfället i akt att belysa
samhällsproblemet: mäns våld mot kvinnor.
Gästlistan inkluderar kvinnorättskämpar,
politiker, poliser och andra som har makt
att påverka. 2019 har varit ett
händelserikt år för Malmö Kvinnojour
med många förändringar. Vår uppskattade verksamhetsledare kom tillbaka från
föräldraledighet i april med vilja om att ta

Styrelsen
Lidija Jakob, ordförande
Jenny Mörk, vice ordförande
Alexandra Kosovac, ledamot
Annika Mårtensson, ledamot
Eva Malmberg, ledamot
Lena Egleus, ledamot

nya tag. Vårt fokus och arbete under 2019
har varit att bygga upp inifrån, vilket till
stor del inbegriper att jouren har fått två
nya, mycket kompetenta kuratorer –
Kornelia och Emily. Att ge arbetsgruppen
bästa förutsättningar har varit en prioritet.
Vi vill också rikta ett stort tack till Tanja
och Biljana som stått bi under alla förändringar. Nu vill vi blicka framåt tillsammans.
Under höst och vinter har styrelsen
diskuterat de utmaningar kvinnojourer
står inför. Detta har lett till ett gediget
visionsarbete som innefattar vår framtid
och hur vi ska nå dit – tillsammans med
våra fantastiska anställda och volontärer,
samarbetspartners och donatorer. Vi vill
rikta ett stort och innerligt tack till er!
Låt oss skrida till verk tillsammans
mot ett samhälle fritt från våld.

Om Malmö Kvinnojour
Malmö Kvinnojour är en partipolitisk- och religiöst obunden ideell förening,
grundad år 1980. Föreningen strävar efter ett jämställt samhälle fritt från våld
och vänder sig till våldsutsatta kvinnor och deras barn.
Malmö Kvinnojour erbjuder stöd och skydd till våldsutsatta. Jouren fungerar
även som en stödinstans för anhöriga, vänner, bekanta, kollegor, arbetsgivare
och myndighetspersoner.
Skyddat boende
Öppen mottagning: stödlinje och
samtalsmottagning
Förebyggande och opinionsbildande arbete

Kansli
Beläget i centrala Malmö, på Norra Vallgatan 90. Jouren kan nås varje helgfri vardag
mellan 9- 16 på telefonnummer 040- 30 11 13.

Styrelse
Styrelsen väljs in vid årsmöten och är ytterst ansvariga för verksamheten samt innehar
ett strategiskt uppdrag för jourens utveckling. Styrelsen består av ideellt aktiva som
arvoderas med symbolisk summa som står i korrelation med deras deltagande vid
månatliga möten.

Personal & Volontärer
Efter stora förändringar under 2018- 19 har Malmö Kvinnojour numera fem anställda.
Verksamhetsledare, två kuratorer, boendesamordnare och kansliassistent. Styrelsen
påbörjade under 2018 en översyn av verksamheten för att förtydliga ansvar och roller.
Detta arbete fortsattes under 2019 för att se till att den nya arbetsgruppen skall
fungera och för att förbättra arbetsmiljön.

Medlemmar
Under 2019 hade jouren 39 stycken betalande medlemmar, varav 17 är aktiva och
resterande stödmedlemmar.

Ideella jourtimmar &
årets volontärinsatser
Antal aktiva medlemmar har sjunkit 2018 från 32
aktiva volontärer/styrelse till 2019 vara 12 aktiva
volontärer i verksamheten.

Den höga siffran i december beror på kompletterande siffror från
volontärer som inte registrerat löpande under året.
Totalt: 2258 jour- och volontärtimmar.
Motsvarar drygt en heltidstjänst

Medlemsmöten
I början av året förbehölls medlemsmötena till information om vad som sker på jouren,
bl.a. om personalomsättning o.s.v.
Juni
Sommaravslutning med middag på restaurang OCCO.
September
Satish Sen på temat ”hur man tydliggör roller och förebygger konflikter i ideell
organisation.
Oktober
Cecilia Wolfgramm kommer och berättar om hur polisen arbetar med våld i nära
relationer, förundersökning, bevisvärde, utmaningar och preventivt arbete.
November
Jurist Ulrika Rogland kommer och berättar om hennes arbete med våldsutsatta från
flera perspektiv, bland annat som målsägarbiträde.
December
Julbord på HIPP.

Händelser under året
Säkerhet
Utökat säkerhetsarbete och inlett samarbete med dokumentsäkerhetsföretag som säkerställer att vi
till fullo hanterar vår dokumentation på ett rättssäkert vis. Vi har även fått nya låsbara och kodade
dokumentskåp samt dokumentkärl som ytterligare värnar om sekretessen.

Barnsamtal
Nytt för i år är att barnsamtal hållits i den öppna mottagningen. Vid årsskiftet hade det hållits samtal
med två barn. Jouren arbetar med att ta fram rutiner och riktlinjer för hur och vem ska erbjudas detta.

Utbildning med Tina Karpin
Styrelse, personal och volontärer fick möjlighet att delta i 4 heldagars utbildning i våld i nära
relationer, med start i oktober. Kunniga Tina Karpin föreläste om definitioner av våld, dess
verkan och barn som utsätts för våld samt stödsamtal, journalföring och sekundär traumatisering.
Mycket lärorika dagar!

4th World Conference of Women’s Shelters
Våra kuratorer Cornelia och Emily åkte till Taiwan i november för att delta vid fjärde världskonferensen för kvinnojourer. Kvinnogrupper från hela världen samlades för att lyssna på föreläsningar, gå
på workshops och dela erfarenheter. De har berättat om sin spännande resa vid ett medlemsmöte i
januari (2020).

Nordiska kvinnor mot våld i Köpenhamn
Verksamhetsledare Felicia åkte tillsammans med hela personalgruppen till Köpenhamn i
september för att delta vid den årliga konferensen ”Nordiska kvinnor mot våld”. Årets tema var barn och
kvinnojourernas behov.

Besök på Danners hus i Köpenhamn
Styrelsens ordförande Lidija besökte tillsammans med verksamhetsledare Felicia Danners hus
i Köpenhamn för att hämta inspiration. Styrelsen har i sitt visionsarbete tagit till sig av deras
upplevelser där.

Kompetensutveckling personal
- Utbildning i Freda (bedömningsmetod i att upptäcka och utreda våldsutsatthet)
- Utbildning i MI (motiverande samtal)
- Utbildning om kvalitets och ledarskapsutveckling
- Utbildning om våld i ungas nära relationer med 1000 möjligheter
- Utbildning om hedersrelaterat våld med Länsstyrelsen
- Utbildning om vårdnadstvister med Länsstyrelsen
- Chefs- och ordförandekonferens med Unizon

Verksamhetsområde:
Skyddat boende

Intäkterna till skyddat boende kommer från Socialtjänsten och de placeringar de gör
hos oss. Under 2019 har antalet placeringar minskat, vilket kan bero på flera faktorer.
Kvinnojourer är känsliga för politiska direktiv och beslut samt marknad och konkurrens. Styrelsen har under början året behövt fokusera på att bygga upp verksamheten
inifrån, men i höst påbörjades ett gediget visionsarbete med planer för utåtriktat och
uppsökande arbete (se verksamhetsplan för 2020).
Vi behöver marknadsföra oss och utmärka oss positivt för att vara konkurrenskraftiga.
Därför påbörjade styrelsen arbetet med att ta fram ny grafisk profil och logga under höst 2019. Vikten av en professionell ”look” kan inte underskattas i vår tids samhälle. Den ska representera de tre nyckelord Malmö Kvinnojour representerar: Kvalitet
– Engagemang – Skillnad. Vi hoppas att ni tycker om den lika mycket som vi gör!

Skyddat boende 2019
Antal i boendet

2019

2018

2017

2016

Vuxna (kvinnor)

7

18

22

19

Barn

6

27

24

21

Husdjur

1

Inga siffror reg. Inga siffror reg. Inga siffror reg.

Antal boendedygn 2019

2018

2017

2016

Vuxna (kvinnor)

900

1211

1229

1405

Barn

1301

1289

1089

1673

Verksamhetsområde:
Öppen mottagning

Under 2019 har den öppna mottagningen varit stängd under mars- augusti p.g.a.
personalomsättning. Trots detta har det varit ett ökat tryck på öppen mottagning, och
stödlinjen, vilket belyser behovet att ytterligare en kurator. Vi började söka efter en
tredje kurator under hösten och fick fler än 80 sökande till tjänsten.

Stödlinjen: jämförelse tidigare år
Antalet samtal har ökat med 21% trots att öppettiderna i september begränsades
från 9-16 till mån & fre 10-14.30 och tis,ons & tors 10-15.30. Detta kan bero på flera
saker;
Bemanningen har varit 100 % sedan Tanjas tjänst utökades och tiderna begränsades och vi har under hösten kört flera reklamkampanjer; teveskärmar, annonser
skolfamiljen, ökad närvaro i sociala medier.

Totalt antal inkommande samtal
Flergångskontakt

Förstagångskontakt
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450

300

150
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2019
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Samtalsmottagningen 2019
Stödlinjen

2019

2018

2017

2016

Totalt antal inkom- 401
mande samtal

331

455

505

Förstagångskontakt 289

253

362

355

Flergångskontakt

103

68

91

137

År

Antal stödsamtal med kurator

2019

96 / varav 13 nya klienter.

2018

558 (+161 stödsamtal via telefon) varav 69 nya klienter.

Flergångskontakt

583 / varav 94 nya klienter.

P.g.a. personalomsättning har samtalsmottagningen varit stängd mars-augusti.

Barnsamtal 2019
Antal stödsamtal
för barn i det
skyddade boendet

2019

2018

2017

2016

0 - 5 år

0

16

17

9

6 - 11 år

4

57

44

33

12 - 18 år

15

17

0

2

Totalt

19

80

61

44

Primärt yngre boendebarn under 2019, se statistik skyddat boende. Barnsamtal
genomförda under maj-augusti är ej registrerade 2019, ytterligare cirka 24 barnsamtal
har uppskattningsvis genomförts under året.

Verksamhetsområde:

Våldspreventivt & opinionsbildande arbete
Sedan fokus under 2019 har legat på att bygga upp verksamheten inifrån har detta
område varit mindre prioriterat. Trots detta har Malmö Kvinnojour synts och varit aktiva
i flera olika sammanhang vad gäller våldspreventivt och opinionsbildande arbete.

Närvaro på gymnasieskolor i Malmö
Malmö Kvinnojour har under året närvarat på fem gymnasieskolor i Malmö för att
synliggöra Malmö Kvinnojour, och berätta var man kan få råd och stöd vid behov.
Personalen mötte och samtalade med ungdomar om relationer, våld och vårt arbete.

Internationella kvinnodagen 8/3, 2019
Malmö Kvinnojour delade traditionsenligt ut rosor på Gustav Adolfs torg för att
uppmärksamma dagen.

Internationella dagen mot mäns våld mot kvinnor
25/11, 2019
Vi delade ut nejlikor och tände ljus för att uppmärksamma dagen.

Utställning av ”Jag bara ramlade”
Fanny Beckman, i samarbete med Malmö Kvinnojour, ställde ut sina fotografier i
Barcelona där hon också fick ta emot det ärofyllda priset Julia Margaret Cameron
Award i kategorin ”Women seen by women”. Hon har hjälpt oss att sätta ljus på mäns
våld mot kvinnor.

Utställning ”Jag bara ramlade”

Samarbeten & tack till
Bidrag och gåvor
Malmö Kvinnojour vill tacka enskilda personer,
företag, stiftelser och andra organisationer som
valt att donera till jouren.
Erhållna ekonomiska bidrag och/ eller fysiska
gåvor till Malmö Kvinnojours verksamhet för 2019
redovisas nedan, i bokstavsordning:
ALF Aktiv Liv & Finans

Malin massör

Apple, Mac Store

Malmö Pastorat, Kirseberg församling

Arne Österlings Stiftelse

Malmö Pastorat, St. Petri Kyrka

Body Shop

Malmö-Limhamns Soroptimistklubb

City Sign

Michaela Larsson, författare till ”Antikropp”

Eslövs Pastorat

Odd Fellow Orden

Frasses fulflyttar

Reseexperten

Funzia Sweden AB

Rosbergs livsmedel AB

Hinton Golf AB

Rotary Malmö

Husie Damklubb

Scandic hotels AB, Malmö Live Hotell och Congress

Indiska

Sekretesso

Inner Wheel Club, Burlöv

SLT Industrial components

Isadora, Malmö

Svenska kyrkan i Höllviken och Vellinge

Just Nu tryckeri

Sveriges Radio i Malmö

Karaten Bygg

SVT

Kuehne + Nagel AB

Toppengallerian, Höllviken

Ladies Circle Sverige

Uppåkra församling

Liebling

Yoga Devata

Lions Club, Oxie
Lush, Malmö
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Allmünt om verksamheten
Malmö Kvinnojour åir en partipolitiskt- och religiöst obunden ideell fürening, grundad år 1980
Föreningen strävar efter ett jämställt samhälle fritt fran våld och vänder sig till våldsutsatta
kvinnor.
Föreningen har sitt säte i MALMÖ

Frümjønde av ündamålet
De senaste åren har Sveriges kvinnojourer arbetat i ovisshet. De privata aktörerna konkurrerar
om placeringar med de ideologiskt och ideellt drivna kvinnojourerna. Samtidigt ställer staten allt
hårdare krav på kvinnojourer som också hotas av kommunal upphandling.
Landets kvinnojourer har en, för samhället, oumbärlig samlad kunskap om våld i nära relationer.
Under höst och vinter har styrelsen diskuterat de utmaningar kvinnojourer står infor. Detta har
lett till ett gediget visionsarbete som innefattar vår framtid och hur vi ska nå dit. Vidare har
jouren tagit fram en ny grafisk profil för att ytterligare frirståirka verksamhetens viktiga arbete.
Den grafiska profilen springer ur och speglar jourens kärnvärden; engagemang, kvalité och
skillnad. Inte minst blir detta tydligt med jourens nya logotype, som används sedan mars2020.
För Malmö kvinnojour kommer arbetet med att ge stöd och sþdd till våldsutsatta kvinnor och
barn fortsättavara huvudfokus ftir verksamheten. Detta genom att erbjuda proffessionella
stödinsatser, sþddat boende och ett envist våldspreventivt arbete för kvinnors och barns rätt till
ett liv fritt fran våld.

Avslutningsvis vill styrelsen rikta ett stort tack till jourens fantastiska anställda och volontärer,
samarbetspartners och donatorer. Det är tack vare er Malmö Kvinnojour kan fortsätta göra
skillnad, varje dag. Våldet slutar här!

Flerårsöversikt (Tkr)
Huvudintäkter
Årets överskott
Soliditet (%)

2019
s 066
263
90

2018
5 2t6
222

4 9r3

2016
4 733

174

474

84

87

87

2017

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterftiljande resultat- och balansräkning
med noter. o
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Not
1

Föreningens intäkter
Medlemsavgifter
Gåvor
Bidrag
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa ftireningens intäkter
Föreningens kostnader
Övriga externa kostnader

2019-01-01
-2019-12-31

2018-01-01
-2018-12-31

3 500
226 562
2 818 296
2 017 28r
36 706
5 102 345

4 500
176 419
2 655 69r
2379 878
77 040
5293 528

-2 099 186
-2740 2s9

-t

-4 839 445
262 900

-s 070 786

Räntekostnader
Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella poster

-290
-290
262 6t0

-774
-774
22t 968

Resultat füre skatt

262 6t0

221 968

262 6t0

221 968

Personalkostnader
Summa füreningens kostnader

Rörelseresultat

2

647 136

-3 423 650

222 742

Finansiella poster

,4.rets

överskott

^

a
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Not

2019-12-31

2018-12-31

1

TILLG,A.NGAR
Omsättningstillgångar
rtfrßtíg a fo rdr ín g ør
Kundfordringar

185 050

Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

3 094
222 084
410 228

207 800
49 657
335 549
593 006

228 748
228 748

228 748
228 748

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

4 334 238
4334238
4 973 214

4 182 499
4 182 499

SUMMA TILLGÅNGAR

49732L4

Ko

Ko rtfrís tig a p lac e r in g ar

Övriga kortfristiga placeringar
Summa kortfristiga placeringar

5 004 253

5 004 253

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital vid räkenskapsårets början
,{rets resultat
Eget kapital vid räkenskapsårets slut

a

J

4 223 7r0
262 6t0

4 486320

4 00T 742
221 968
4 223 710

Kortfristiga skulder
Förskott projekt
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH
SKULDER

40 000
184 923
6s 402
r07 074
89 49s
486 894

4973214

140 000
293 837

78 827
95 995
171 884

780 s43

s0042s3
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Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen åir upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BokÍtiringsnämndens
allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Not 2 Medelantalet anställda
2019
a

Medelantalet anställda

J

2018
7

Not 3 Eget kapital ideell ftirening

2019-t2-31
4 223 7r0
262 610

Eget kapital vid räkenskapsårets början
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Malmö

Qq

/I

4 486320

2020

a Jakob

Jenny

k

Vice
(

Alexandra
Ledamot

Annika
Ledamot

/",".,

tr^j"l*

Æ,rn
Eva Malmberg

Ledamot J I

Revisorspåteckning
Vår revisionsberättelse har lämnats

Oskar Kantoft
Auktoriserad revisor

44r^
/

Lena Egleus
Ledamot

1 I 6

2020

2018-12-31

4 00r 742
221 968
4223 710
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Revisionsberättelse
Till fìireningsstämman i Föreningen Malmö Kvinnojour
Org.nr 8460034013

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen fÌir Föreningen Malmö Kvinnojour ldr räkenskapsfuet2}lg.
Enligt vår uppfattning har arsredovisningen upprättats i enlighet med arsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 2019-12-31 och av dess finansiella resultat ftir aret enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med arsredovisningens övriga delar.

Grundför uttalanden
har utftirt revisionen enligt Intemational Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa
standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige
och har i övrigt fullgiort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhtimtat

¿ir

tillräckliga och ändamålsenliga som grund ftir vara uttalanden.

Styrelsens ansvut
Det åir styrelsen som har ansvaret för att arsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt arsredovisningslagen.
Styrelsen ansvarar även för den intema kontroll som den bedömer är nödvändig ftir att upprätta en arsredovisning som inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av fÌireningens förmåga att forts¿itta verksamheten. Den
upplyser, nåir så är tilltimpligt om förhållanden som kan påverka ñrmågan att fortsätta verksamheten och att anvåinda antagandet om
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att aweckla verksamheten.
Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror på oegentligheter e ller misstag, och att låimna en revisionsberättelse som innehåller va¡a uttalanden. Rimlig säkerhet
är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utftirs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer
att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses
vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund

i arsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA anvEinder

vi

professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela

revisionen. Dessutom:

- identifierar och

bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i arsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag, utformar och utftir granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som ¿ir tillräckliga och
åindamålsenliga ftir att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken ftir att inte upptäcka en våisentlig felaktighet till följd av
oegentligheter Íir högre än för en våisentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,
fcirfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

-

skaffar

vi

oss en ftirståelse av den del av ftireningens intema kontroll som har betydelse för vår revision ftir att utforma
till omständighetern4 men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna

granskningsåtgärder som tir lämpliga med hänsyn
kontrollen.

- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprincipcr som används och rimligheten
tillhörande upplysningar. ,.
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- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar
också en slutsats, med grund i de inh¿imtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana
händelser eller ftirhållanden som kan leda till betydande tvivel om fiireningens ftirmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen
att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måstc vi i revisionsberättelsen fÌista uppmärksamheten på upplysningarna i arsredovisningen
om den väsentliga osäkerhetsfaktom eller, om sådana upplysningar är otillräcklig4 modifiera uttalandet om arsredovisningen. Våra
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller
flirhållanden göra aft en förening inte låingre kan fortsätta verksamheten.

- utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, driribland upplysningama" och om
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och håindelserna på ett s¿itt som ger en rättvisande bild.
Vi

maste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi
identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra fÌirfattningar
Uttalanden
Utöver va¡ revision av arsredovisningen har vi även utftirt en revision av styrelsens ftlrvaltning ftir Föreningen Malmö Kvinnojour ftir
råikenskapsåret 2019.

Vi tillstyrker att ffireningsstÍimman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet fiir rÍikenskapsåret.
Grandtör uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt
är oberoende i fttrhållande
krav.

Vi

till

anser att de revisionsbevis

ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar.Yi
ftireningen enligt god revisorssed i Sverige och ha¡ i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa

vi ha¡ inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vara uttalanden.

Styrelsens ansvut
Det är styrelsen som har ansvaret ftir förvaltningen.
Revísorns ansvat
Vårt mål beträffande revisionen av ftirvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhåimta revisionsbevis för att med
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig
skyldig till någon fürsummelse som kan fiiranleda ersättningssþldighet mot fìireningen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti ftir att en revision som utftirs enligt god revisionssed
kommer att upptäcka åtgärder eller ftirsummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed

i

Sverige använder

vi

i

Sverige alltid

professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk

inställning under hela revisionen. Granskningen av ftirvaltningen grundar sig främst på revisionen av rlikenskaperna. Vilka
tillkommande granskningsåtgåirder som utfìirs baseras på var professionella bedömning med utgangspunkt i risk och väsentlighet. Det
innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och ftirhållanden som är väsentliga für verksamheten och där avsteg
och överträdelser skulle ha sä¡skild betydelse för föreningens situation. Vi gar igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag,
vidtagna åtgärder och andra ftirhållanden som är relevanta ftir våLrt uttalande om ansvarsfrihet.
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Allmünt om verksamheten
Malmö Kvinnojour åir en partipolitiskt- och religiöst obunden ideell fürening, grundad år 1980
Föreningen strävar efter ett jämställt samhälle fritt fran våld och vänder sig till våldsutsatta
kvinnor.
Föreningen har sitt säte i MALMÖ

Frümjønde av ündamålet
De senaste åren har Sveriges kvinnojourer arbetat i ovisshet. De privata aktörerna konkurrerar
om placeringar med de ideologiskt och ideellt drivna kvinnojourerna. Samtidigt ställer staten allt
hårdare krav på kvinnojourer som också hotas av kommunal upphandling.
Landets kvinnojourer har en, för samhället, oumbärlig samlad kunskap om våld i nära relationer.
Under höst och vinter har styrelsen diskuterat de utmaningar kvinnojourer står infor. Detta har
lett till ett gediget visionsarbete som innefattar vår framtid och hur vi ska nå dit. Vidare har
jouren tagit fram en ny grafisk profil för att ytterligare frirståirka verksamhetens viktiga arbete.
Den grafiska profilen springer ur och speglar jourens kärnvärden; engagemang, kvalité och
skillnad. Inte minst blir detta tydligt med jourens nya logotype, som används sedan mars2020.
För Malmö kvinnojour kommer arbetet med att ge stöd och sþdd till våldsutsatta kvinnor och
barn fortsättavara huvudfokus ftir verksamheten. Detta genom att erbjuda proffessionella
stödinsatser, sþddat boende och ett envist våldspreventivt arbete för kvinnors och barns rätt till
ett liv fritt fran våld.

Avslutningsvis vill styrelsen rikta ett stort tack till jourens fantastiska anställda och volontärer,
samarbetspartners och donatorer. Det är tack vare er Malmö Kvinnojour kan fortsätta göra
skillnad, varje dag. Våldet slutar här!
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Not
1

Föreningens intäkter
Medlemsavgifter
Gåvor
Bidrag
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa ftireningens intäkter
Föreningens kostnader
Övriga externa kostnader

2019-01-01
-2019-12-31

2018-01-01
-2018-12-31

3 500
226 562
2 818 296
2 017 28r
36 706
5 102 345

4 500
176 419
2 655 69r
2379 878
77 040
5293 528

-2 099 186
-2740 2s9

-t

-4 839 445
262 900

-s 070 786

Räntekostnader
Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella poster

-290
-290
262 6t0

-774
-774
22t 968

Resultat füre skatt

262 6t0

221 968

262 6t0

221 968

Personalkostnader
Summa füreningens kostnader

Rörelseresultat

2

647 136

-3 423 650

222 742

Finansiella poster
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Not

2019-12-31

2018-12-31

1

TILLG,A.NGAR
Omsättningstillgångar
rtfrßtíg a fo rdr ín g ør
Kundfordringar

185 050

Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

3 094
222 084
410 228

207 800
49 657
335 549
593 006

228 748
228 748

228 748
228 748

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

4 334 238
4334238
4 973 214

4 182 499
4 182 499

SUMMA TILLGÅNGAR

49732L4

Ko

Ko rtfrís tig a p lac e r in g ar

Övriga kortfristiga placeringar
Summa kortfristiga placeringar

5 004 253

5 004 253

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital vid räkenskapsårets början
,{rets resultat
Eget kapital vid räkenskapsårets slut

a

J

4 223 7r0
262 6t0

4 486320

4 00T 742
221 968
4 223 710

Kortfristiga skulder
Förskott projekt
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH
SKULDER

40 000
184 923
6s 402
r07 074
89 49s
486 894

4973214

140 000
293 837

78 827
95 995
171 884

780 s43

s0042s3

Föreningen Malmö Kvinnojotn
Org.nr 846003-4013

4 (4)

Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen åir upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BokÍtiringsnämndens
allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Not 2 Medelantalet anställda
2019
a

Medelantalet anställda

J

2018
7

Not 3 Eget kapital ideell ftirening

2019-t2-31
4 223 7r0
262 610

Eget kapital vid räkenskapsårets början
Årets resultat
Belopp vid årets utgång
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Revisionsberättelse
Till fìireningsstämman i Föreningen Malmö Kvinnojour
Org.nr 8460034013

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen fÌir Föreningen Malmö Kvinnojour ldr räkenskapsfuet2}lg.
Enligt vår uppfattning har arsredovisningen upprättats i enlighet med arsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 2019-12-31 och av dess finansiella resultat ftir aret enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med arsredovisningens övriga delar.

Grundför uttalanden
har utftirt revisionen enligt Intemational Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa
standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige
och har i övrigt fullgiort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhtimtat

¿ir

tillräckliga och ändamålsenliga som grund ftir vara uttalanden.

Styrelsens ansvut
Det åir styrelsen som har ansvaret för att arsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt arsredovisningslagen.
Styrelsen ansvarar även för den intema kontroll som den bedömer är nödvändig ftir att upprätta en arsredovisning som inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av fÌireningens förmåga att forts¿itta verksamheten. Den
upplyser, nåir så är tilltimpligt om förhållanden som kan påverka ñrmågan att fortsätta verksamheten och att anvåinda antagandet om
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att aweckla verksamheten.
Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror på oegentligheter e ller misstag, och att låimna en revisionsberättelse som innehåller va¡a uttalanden. Rimlig säkerhet
är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utftirs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer
att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses
vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund

i arsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA anvEinder

vi

professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela

revisionen. Dessutom:

- identifierar och

bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i arsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag, utformar och utftir granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som ¿ir tillräckliga och
åindamålsenliga ftir att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken ftir att inte upptäcka en våisentlig felaktighet till följd av
oegentligheter Íir högre än för en våisentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,
fcirfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

-

skaffar

vi

oss en ftirståelse av den del av ftireningens intema kontroll som har betydelse för vår revision ftir att utforma
till omständighetern4 men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna

granskningsåtgärder som tir lämpliga med hänsyn
kontrollen.

- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprincipcr som används och rimligheten
tillhörande upplysningar. ,.
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- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar
också en slutsats, med grund i de inh¿imtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana
händelser eller ftirhållanden som kan leda till betydande tvivel om fiireningens ftirmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen
att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måstc vi i revisionsberättelsen fÌista uppmärksamheten på upplysningarna i arsredovisningen
om den väsentliga osäkerhetsfaktom eller, om sådana upplysningar är otillräcklig4 modifiera uttalandet om arsredovisningen. Våra
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller
flirhållanden göra aft en förening inte låingre kan fortsätta verksamheten.

- utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, driribland upplysningama" och om
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och håindelserna på ett s¿itt som ger en rättvisande bild.
Vi

maste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi
identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra fÌirfattningar
Uttalanden
Utöver va¡ revision av arsredovisningen har vi även utftirt en revision av styrelsens ftlrvaltning ftir Föreningen Malmö Kvinnojour ftir
råikenskapsåret 2019.

Vi tillstyrker att ffireningsstÍimman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet fiir rÍikenskapsåret.
Grandtör uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt
är oberoende i fttrhållande
krav.

Vi

till

anser att de revisionsbevis

ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar.Yi
ftireningen enligt god revisorssed i Sverige och ha¡ i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa

vi ha¡ inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vara uttalanden.

Styrelsens ansvut
Det är styrelsen som har ansvaret ftir förvaltningen.
Revísorns ansvat
Vårt mål beträffande revisionen av ftirvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhåimta revisionsbevis för att med
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig
skyldig till någon fürsummelse som kan fiiranleda ersättningssþldighet mot fìireningen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti ftir att en revision som utftirs enligt god revisionssed
kommer att upptäcka åtgärder eller ftirsummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed

i

Sverige använder

vi

i

Sverige alltid

professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk

inställning under hela revisionen. Granskningen av ftirvaltningen grundar sig främst på revisionen av rlikenskaperna. Vilka
tillkommande granskningsåtgåirder som utfìirs baseras på var professionella bedömning med utgangspunkt i risk och väsentlighet. Det
innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och ftirhållanden som är väsentliga für verksamheten och där avsteg
och överträdelser skulle ha sä¡skild betydelse för föreningens situation. Vi gar igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag,
vidtagna åtgärder och andra ftirhållanden som är relevanta ftir våLrt uttalande om ansvarsfrihet.
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Styrelsen ft)r Föreningen Malmö Kvirurojour far håirmed avge årsredovisning fcir råikenskapsåret

20t9.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Allmünt om verksamheten
Malmö Kvinnojour åir en partipolitiskt- och religiöst obunden ideell fürening, grundad år 1980
Föreningen strävar efter ett jämställt samhälle fritt fran våld och vänder sig till våldsutsatta
kvinnor.
Föreningen har sitt säte i MALMÖ

Frümjønde av ündamålet
De senaste åren har Sveriges kvinnojourer arbetat i ovisshet. De privata aktörerna konkurrerar
om placeringar med de ideologiskt och ideellt drivna kvinnojourerna. Samtidigt ställer staten allt
hårdare krav på kvinnojourer som också hotas av kommunal upphandling.
Landets kvinnojourer har en, för samhället, oumbärlig samlad kunskap om våld i nära relationer.
Under höst och vinter har styrelsen diskuterat de utmaningar kvinnojourer står infor. Detta har
lett till ett gediget visionsarbete som innefattar vår framtid och hur vi ska nå dit. Vidare har
jouren tagit fram en ny grafisk profil för att ytterligare frirståirka verksamhetens viktiga arbete.
Den grafiska profilen springer ur och speglar jourens kärnvärden; engagemang, kvalité och
skillnad. Inte minst blir detta tydligt med jourens nya logotype, som används sedan mars2020.
För Malmö kvinnojour kommer arbetet med att ge stöd och sþdd till våldsutsatta kvinnor och
barn fortsättavara huvudfokus ftir verksamheten. Detta genom att erbjuda proffessionella
stödinsatser, sþddat boende och ett envist våldspreventivt arbete för kvinnors och barns rätt till
ett liv fritt fran våld.

Avslutningsvis vill styrelsen rikta ett stort tack till jourens fantastiska anställda och volontärer,
samarbetspartners och donatorer. Det är tack vare er Malmö Kvinnojour kan fortsätta göra
skillnad, varje dag. Våldet slutar här!

Flerårsöversikt (Tkr)
Huvudintäkter
Årets överskott
Soliditet (%)

2019
s 066
263
90

2018
5 2t6
222

4 9r3

2016
4 733

174

474

84

87

87

2017

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterftiljande resultat- och balansräkning
med noter. o

Föreningen Malmö Kvinnojour
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Not
1

Föreningens intäkter
Medlemsavgifter
Gåvor
Bidrag
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa ftireningens intäkter
Föreningens kostnader
Övriga externa kostnader

2019-01-01
-2019-12-31

2018-01-01
-2018-12-31

3 500
226 562
2 818 296
2 017 28r
36 706
5 102 345

4 500
176 419
2 655 69r
2379 878
77 040
5293 528

-2 099 186
-2740 2s9

-t

-4 839 445
262 900

-s 070 786

Räntekostnader
Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella poster

-290
-290
262 6t0

-774
-774
22t 968

Resultat füre skatt

262 6t0

221 968

262 6t0

221 968

Personalkostnader
Summa füreningens kostnader

Rörelseresultat

2

647 136

-3 423 650

222 742

Finansiella poster

,4.rets

överskott

^

a
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Not

2019-12-31

2018-12-31

1

TILLG,A.NGAR
Omsättningstillgångar
rtfrßtíg a fo rdr ín g ør
Kundfordringar

185 050

Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

3 094
222 084
410 228

207 800
49 657
335 549
593 006

228 748
228 748

228 748
228 748

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

4 334 238
4334238
4 973 214

4 182 499
4 182 499

SUMMA TILLGÅNGAR

49732L4

Ko

Ko rtfrís tig a p lac e r in g ar

Övriga kortfristiga placeringar
Summa kortfristiga placeringar

5 004 253

5 004 253

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital vid räkenskapsårets början
,{rets resultat
Eget kapital vid räkenskapsårets slut

a

J

4 223 7r0
262 6t0

4 486320

4 00T 742
221 968
4 223 710

Kortfristiga skulder
Förskott projekt
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH
SKULDER

40 000
184 923
6s 402
r07 074
89 49s
486 894

4973214

140 000
293 837

78 827
95 995
171 884

780 s43

s0042s3
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Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen åir upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BokÍtiringsnämndens
allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Not 2 Medelantalet anställda
2019
a

Medelantalet anställda

J

2018
7

Not 3 Eget kapital ideell ftirening

2019-t2-31
4 223 7r0
262 610

Eget kapital vid räkenskapsårets början
Årets resultat
Belopp vid årets utgång
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Revisionsberättelse
Till fìireningsstämman i Föreningen Malmö Kvinnojour
Org.nr 8460034013

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen fÌir Föreningen Malmö Kvinnojour ldr räkenskapsfuet2}lg.
Enligt vår uppfattning har arsredovisningen upprättats i enlighet med arsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 2019-12-31 och av dess finansiella resultat ftir aret enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med arsredovisningens övriga delar.

Grundför uttalanden
har utftirt revisionen enligt Intemational Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa
standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige
och har i övrigt fullgiort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhtimtat

¿ir

tillräckliga och ändamålsenliga som grund ftir vara uttalanden.

Styrelsens ansvut
Det åir styrelsen som har ansvaret för att arsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt arsredovisningslagen.
Styrelsen ansvarar även för den intema kontroll som den bedömer är nödvändig ftir att upprätta en arsredovisning som inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av fÌireningens förmåga att forts¿itta verksamheten. Den
upplyser, nåir så är tilltimpligt om förhållanden som kan påverka ñrmågan att fortsätta verksamheten och att anvåinda antagandet om
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att aweckla verksamheten.
Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror på oegentligheter e ller misstag, och att låimna en revisionsberättelse som innehåller va¡a uttalanden. Rimlig säkerhet
är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utftirs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer
att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses
vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund

i arsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA anvEinder

vi

professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela

revisionen. Dessutom:

- identifierar och

bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i arsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag, utformar och utftir granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som ¿ir tillräckliga och
åindamålsenliga ftir att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken ftir att inte upptäcka en våisentlig felaktighet till följd av
oegentligheter Íir högre än för en våisentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,
fcirfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

-

skaffar

vi

oss en ftirståelse av den del av ftireningens intema kontroll som har betydelse för vår revision ftir att utforma
till omständighetern4 men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna

granskningsåtgärder som tir lämpliga med hänsyn
kontrollen.

- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprincipcr som används och rimligheten
tillhörande upplysningar. ,.
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- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar
också en slutsats, med grund i de inh¿imtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana
händelser eller ftirhållanden som kan leda till betydande tvivel om fiireningens ftirmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen
att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måstc vi i revisionsberättelsen fÌista uppmärksamheten på upplysningarna i arsredovisningen
om den väsentliga osäkerhetsfaktom eller, om sådana upplysningar är otillräcklig4 modifiera uttalandet om arsredovisningen. Våra
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller
flirhållanden göra aft en förening inte låingre kan fortsätta verksamheten.

- utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, driribland upplysningama" och om
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och håindelserna på ett s¿itt som ger en rättvisande bild.
Vi

maste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi
identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra fÌirfattningar
Uttalanden
Utöver va¡ revision av arsredovisningen har vi även utftirt en revision av styrelsens ftlrvaltning ftir Föreningen Malmö Kvinnojour ftir
råikenskapsåret 2019.

Vi tillstyrker att ffireningsstÍimman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet fiir rÍikenskapsåret.
Grandtör uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt
är oberoende i fttrhållande
krav.

Vi

till

anser att de revisionsbevis

ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar.Yi
ftireningen enligt god revisorssed i Sverige och ha¡ i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa

vi ha¡ inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vara uttalanden.

Styrelsens ansvut
Det är styrelsen som har ansvaret ftir förvaltningen.
Revísorns ansvat
Vårt mål beträffande revisionen av ftirvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhåimta revisionsbevis för att med
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig
skyldig till någon fürsummelse som kan fiiranleda ersättningssþldighet mot fìireningen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti ftir att en revision som utftirs enligt god revisionssed
kommer att upptäcka åtgärder eller ftirsummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed

i

Sverige använder

vi

i

Sverige alltid

professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk

inställning under hela revisionen. Granskningen av ftirvaltningen grundar sig främst på revisionen av rlikenskaperna. Vilka
tillkommande granskningsåtgåirder som utfìirs baseras på var professionella bedömning med utgangspunkt i risk och väsentlighet. Det
innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och ftirhållanden som är väsentliga für verksamheten och där avsteg
och överträdelser skulle ha sä¡skild betydelse för föreningens situation. Vi gar igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag,
vidtagna åtgärder och andra ftirhållanden som är relevanta ftir våLrt uttalande om ansvarsfrihet.
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Preliminär budget 2021
Malmö Kvinnojour
INTÄKTER
Logiintäkter

1 800 000

Organisationsbidrag Malmö stad
Underlag kostnader , se nedan: Kontor/ kansli samt Öppen mottagning

1 300 000

Bidrag/ anslag övriga givare

2 200 000

Gåvor
Medlemsintäkter
TOTALT:

100 000
2 000
5 402 000

KOSTNADER
PERSONAL
Handledning personal
Kompetensutveckling
Friskvård

80 000
150 000
12 000

Arvodering styrelsen

120 000

Totalt

362 000

KONTOR/ KANSLI
Hyra kansli/ kontor

410 000

Kostnad kansli

150 000

Totalt:

560 000

SKYDDAD BOSTAD
Personalkostnader

1 050 000

Hyra lägenheter

430 000

Kostnad lägenheter

170 000

Aktivitet boende
Totalt:

75 000
1 725 000

ÖPPEN MOTTAGNING
Personalkostnad Administration

600 000

Stödlinje
Personalkostnader (1 personal)
Övriga kostnader (IT/telefoni/ material etc)

500 000
25 000

Samtalsmottagning
Personalkostnader (2 kuratorer)
Övriga kostnader (IT/telefoni/ material etc)
Totalt:

1 050 000
25 000
2 200 000

FÖREBYGGANDE ARBETE
Personalkostnader
Övriga kostnader (material, markandsföring, etc.)
Totalt:

150 000
50 000
200 000

ÖVRIGT
Volontärverksamhet
Resekostnader

50 000
75 000

Projekt

100 000

Revision/ bokföring

100 000

Bankkostnad

10 000

Diverse övriga kostnader

10 000

Företagsförsäkring
Totalt:
TOTALT:

Resultat:

10 000
355 000
5 402 000

0

Preliminär verksamhetsplan
2021
Det här är Malmö Kvinnojour
Malmö Kvinnojour är en ideell förening, partipolitiskt och religiöst obunden, som syftar till att
motverka mäns våld mot kvinnor och barn. Malmö Kvinnojour är en av Sveriges äldsta
kvinnojourer och har sedan oktober 1980 erbjudit stöd till våldsutsatta kvinnor.
Jouren erbjuder skyddat boende för den som inte längre kan bo kvar i sitt hem, en stödlinje för
dem som behöver stöd och rådgivning här och nu och en samtalsmottagning för den som
behöver samtalsstöd med kurator i, under eller efter en våldsam relation.
Malmö kvinnojour bidrar även till kunskapsöverföring och informationsspridning om mäns
våld mot kvinnor. Genom utåtriktad verksamhet, event, föreläsningar och utbildning sprider vi
information, väcker opinion och sätter mäns våld mot kvinnor på agendan.

Våra visioner och mål
Genom att utveckla en kompetent och framsynt organisation baserad på FN:s mänskliga
rättigheter om värdighet och rättvisa för alla, samt skapa en finansiellt stabil plattform och
medvetet kommunicera med och informera vår omvärld, ska Malmö Kvinnojour kunna erbjuda
en fristad samt stöd för våldsutsatta kvinnor och barn. Vårt mål är att ha en hållbar och
kvalitetssäker verksamhet som är tillgänglig för våldsutsatta kvinnor och deras barn.

Preliminär plan för 2021
Inför 2021 har verksamheten preliminärt 4 övergripande mål;
•

Utveckla barnverksamheten

•

Nå och ge än fler våldsutsatta möjlighet till stöd och rådgivning

•

Fortsatt kvalitetsutveckling av verksamheten

•

Skapa en trygg och säker finansiering för verksamheten

Under 2021 ämnar Malmö kvinnojour att;

Utveckla Barnverksamheten
Varje år passerar ett tjog barn och ungdomar Malmö Kvinnojour. Alla har gemensamt att de
har utsatts för eller bevittnat våld i hemmet. Med barnets rättigheter och bästa i fokus
kommer jouren vidareutveckla barnverksamheten för att ge ett så adekvat och kvalitativt stöd
som möjligt till dessa barn och ungdomar.

Nå och ge än fler våldsutsatta möjlighet till stöd och rådgivning
Trycket av stödsökande i jourens öppna mottagning är fortsatt stor och det är svårt att
tillgodose stödmöjligheter med kurator för alla som önskar. Under 2020 utökar jourens
bemanning från 2 kuratorer till 3 kuratorer. För att bemanningen ska motsvara efterfrågan på
stöd beräknas att ytterligare minst en tjänst behövs under 2021. Målet är att hitta nya,
effektiva och kvalitetssäkra sätt att ge stöd till fler våldsutsatta kvinnor och barn.

Fortsatt kvalitetsutveckling av verksamheten
Malmö Kvinnojour besvarar årligen hundratals inkommande samtal på stödlinjen. Vissa av
dessa samtal lotsas vidare till en kuratorskontakt i samtalsmottagningen. Denna del av
jourens verksamhet kommer under 2021 vidareutvecklas för att bättre tillgodose de
stödsökandes behov och säkerställa att jouren tillhandahåller en god kvalitet under hela
stödprocessen.
Malmö kvinnojour arbetar aktivt för att ständig vidareutveckla verksamheten på att
kvalitetssäkert sätt. Ambitionen är att dokumentation, rutiner, policys med mera fortsatt ska
vidareutvecklas och omfatta hela verksamheten liksom kontinuerligt följas upp och
utvärderas.

Finansiering
Fortsätta arbeta för att stärka jourens finansiella stabilitet och på så sätt säkra
verksamhetens möjlighet till långsiktighet i insatser för våldsutsatta kvinnor och deras barn.

Reviderade och antagna av Malmö
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Stadgar för Föreningen Malmö Kvinnojour
§1

Föreningens namn
Föreningens namn är Malmö Kvinnojour.

§2

Verksamhetsform
Föreningen Malmö Kvinnojour är en idéburen, partipolitiskt och religiöst obunden
organisation.

§3

Syfte och ändamål
Malmö Kvinnojours uppdrag är att:
• stödja våldsutsatta kvinnor* och barn,
• tillämpa demokratiska arbetsformer präglade av respekt för alla människors lika
värde,
• verka för kvinnors och barns rätt till ett liv fritt från våld samt
• belysa och sprida kunskap om våld och förtryck i nära relation.
* Begreppet kvinna omfattar samtliga individer som identifierar sig som kvinna,
oavsett juridisk, social och/eller biologisk könstillhörighet.

§4

Föreningens organ
Malmö Kvinnojours organ är:
• Årsmöte
• Styrelse
• Revisor
• Valberedning

§5

Verksamhetsåret
Föreningens verksamhetsår löper från den 1 januari till och med 31 december.

§6

Medlemskap
Medlem ska dela Malmö Kvinnojours grundläggande idéer och värderingar.
Malmö Kvinnojour har två typer av medlemskap: aktiv medlem och stödmedlem.
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Aktiv medlem har deltagit i Malmö Kvinnojours introduktionsutbildning för
volontärer, har undertecknat förbindelse om tystnadsplikt, deltar regelbundet i
medlemsmöten,
bidrar
kontinuerligt
i
verksamheten
samt
erlägger
medlemsavgift. Medlemsmöte för aktiva medlemmar hålls en gång i månaden på
fastställd veckodag.
Stödmedlem kan vara en enskild person eller organisation som går att identifiera och
som erlägger medlemsavgift. Stödmedlem har närvarorätt på årsmötet.
Malmö Kvinnojour för medlemsregister digitalt och som medlem i jouren samtycker
medlemmen till att dennes personuppgifter registreras och hanteras enligt gällande
regler i personuppgiftlagen.
Medlemskap får innehas av anställd i Malmö Kvinnojour. Anställd i jouren är då att
anse som aktiv medlem men behöver inte delta i introduktionsutbildningen. Anställda
i jouren får dock inte rösta i personalfrågor eller frågor gällande styrelsen och
styrelsens uppdrag. Detta innefattar exempelvis val av styrelsemedlemmar.

§7

Medlemsavgift
Medlemsavgift ska erläggas senast 31 januari för det aktuella året. Medlemsavgift för
nytillkomna medlemmar som betalas under fjärde kvartalet, gäller även för
nästkommande år. Medlemsavgiftens storlek beslutas av årsmötet.

§8

Utträde
Medlem har rätt att när som helst efter skriftligt meddelande till styrelsen utträda ur
föreningen.
Aktiv medlem som enligt § 7 inte erlagt medlemsavgift det aktuella medlemsåret, och
som efter skriftlig påminnelse inte betalat, anses ha utträtt ur föreningen. Stödmedlem
som enligt § 7 inte erlagt medlemsavgift anses ha utträtt ur föreningen.

§9

Uteslutning
Följande skäl leder till uteslutning från medlemskap i Malmö Kvinnojour:
• motarbetande av Malmö Kvinnojours grundläggande värderingar,
• brott mot tystnadsplikten samt
• åsamkande av ekonomisk eller annan skada.
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Beslut om uteslutning tas och verkställs av styrelsen efter att medlemmen beretts
tillfälle att yttra sig.

§ 10 Styrelsen
Föreningens verksamhet leds av en styrelse om minst fem (5) och högst sju (7)
personer, bestående av ordförande, vice ordförande och så många ledamöter som
årsmötet beslutar. Samtliga ledamöter ska vara medlemmar i föreningen. Närstående
till anställd personal är inte valbar.
Mandatperioden är två (2) år. Ordförande och 2-3 ledamöter väljs vid det ena årets
årsmöte medan vice ordförande och 1-2 ledamöter väljs året efter. Styrelsen utser
inom sig sekreterare och kassör.
En majoritet av styrelsen ska bestå av kvinnor. Ordförandeskapet ska innehas av en
kvinna.
Styrelsen är beslutsmässig då ordförande eller vice ordförande samt minst halva
antalet övriga ledamöter är närvarande.
Det åligger styrelsen att:
• verka för föreningens ändamål
• ansvara för föreningens ekonomi
• utöva arbetsgivaransvar för anställd personal
• inneha det yttersta ansvaret för medlemmarna
• inneha det övergripande ansvaret för administration och kvalitetssäkring samt
• inneha det yttersta ansvaret för presskontakter och utåtriktad verksamhet.
Styrelsen utser föreningens firmatecknare.

§ 11 Valberedning
Valberedningen ska bestå av tre (3) ledamöter, varav en är sammankallande.
Valberedningen väljs på årsmötet. Valberedningens uppgift är att föreslå om- eller
nyval av ledamöter till styrelsen. Valberedningen ska inhämta samtliga nominerades
skriftliga presentationer.
Valberedningens förslag, beslutsprotokoll samt uppgifter om övriga nominerade
kandidater, ska lämnas till styrelsen i så god tid att de kan skickas ut tillsammans med
övriga årsmöteshandlingar.
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§ 12 Revision
Styrelsens förvaltning samt föreningens räkenskaper ska årligen granskas av en på
årsmötet utsedd revisor. Styrelsen ska överlämna årsredovisningen till revisorn i så
god tid att revisionsberättelsen kan avlämnas till årsmötet.

§ 13 Årsmöte
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte ska hållas före
april månads utgång. Styrelsen kallar till årsmöte. Datum för årsmötet anges på
hemsidan tio (10) veckor i förväg.
Motioner till årsmötet från medlemmar ska vara styrelsen tillhanda senast åtta (8)
veckor före årsmötet. Styrelsen ska yttra sig skriftligt över inkomna motioner.
Kallelse sker med e-post till medlemmarna senast två (2) veckor före datum för
årsmötet. Till kallelsen bifogas ärendelista, verksamhetsberättelse, ekonomisk
redovisning, förslag till verksamhetsplan, propositioner och motioner med styrelsens
yttrande samt valberedningens förslag.
Medlem som har betalat medlemsavgift har rösträtt. För nytillkomna medlemmar ska
medlemsavgift vara erlagd senast fem (5) veckor före årsmötet om rösträtt ska kunna
utövas. Beslut på årsmötet fattas med enkel majoritet om inget annat framgår av
stadgarna. Vid lika röstetal gäller lottning.

§ 14 Ärenden på årsmötet
Mötets öppnande.
2. Val av mötesordförande samt anmälan av ordförandes val av sekreterare.
3. Fastställande av dagordning.
4. Upprättande av röstlängd.
5. Val av två justerare, tillika rösträknare.
6. Fråga om årsmötet har blivit behörigen utlyst.
7. Presentation och godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse.
8. Presentation och fastställande av resultat- och balansräkning.
9. Revisionsberättelsen.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
11. Beslut om medlemsavgift för kommande år.
12. Val av ordförande (2 år) / val av vice ordförande (2 år).
13. Val av styrelseledamöter (2 år).
14. Val av revisor.
15. Val av valberedning.
1.
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Behandling av propositioner och motioner.
17. Fastställande av verksamhetsplan.
18. Övriga frågor.
19. Mötets avslutande.
16.

Endast ärenden angivna på föredragningslistan kan tas upp för beslut.

§ 15

Extra årsmöte
Om styrelse, revisor eller minst en tredjedel av föreningens medlemmar kräver ett
extra årsmöte, ska styrelsen kalla till ett sådant. Kallelse skickas ut med e-post minst
två (2) veckor i förväg. Vid extra årsmöte kan endast beslutas i ärenden som varit
angivna i kallelsen.

§ 16 Stadgeändring
Föreningens stadgar kan endast ändras av årsmötet. För att stadgeändring ska vara
giltig, måste den antas med kvalificerad majoritet, det vill säga två tredjedelar av
avgivna röster. Förslaget till stadgeändring delges medlemmarna i samband med
kallelsen till årsmötet. Ändring av verksamhetsform (§ 2), syfte och ändamål (§ 3) och
upplösning av föreningen (§ 17) kräver beslut vid två (2) på varandra följande
årsmöten, varav det ena kan vara ett extra årsmöte.

§ 17 Upplösning av föreningen
Upplösning av föreningen kräver beslut vid två (2) på varandra följande årsmöten,
varav det ena kan vara ett extra årsmöte. Beslut om upplösning kräver två tredjedelar
av de avgivna rösterna. Vid det senare årsmötet ska även beslutas om hur föreningens
egendom och ekonomiska tillgångar ska disponeras.

