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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
FemCenter Kvinnojour
Organisationsnummer
846501-9233
Summa som organisationen ansöker om från arbetsmarknads- och socialnämnden 2022
1 016 000 kr
Organisationens postgiro eller bankgiro
5228-9303
Organisationens firmatecknare
Rozalin Inci och Faria Hassan

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
Faria Hassan Nur
E-postadress
atidal.hassan@femcenter.se

Mobiltelefon
0733341070

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

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

Organisationens gemensamma telefonnummer eller
telefonnummer till kontaktperson
040238700

Organisationens gemensamma e-post eller e-post till
kontaktperson
info@femcenter.se

Hemsida
www.femcenter.se

Besöksadress
Möllevångsgatan 33A

Postnummer besöksadress
21420

Ort besöksadress
Malmö

Postadress
Box 17175

Postnummer postadress
200 10

Ort postadress
Malmö

Ordförandes kontaktuppgifter
Namn
Rozalin Inci

Telefonnummer
076-2677052

E-post
rozalin_@hotmail.com

Kassörens kontaktuppgifter
Namn
Esra Umdi

Telefonnummer
0723203286

E-post
esra_umdi@hotmail.com

Firmatecknarens kontaktuppgifter
Namn
Faria Hassan

Telefonnummer
073-6430220

E-postadress
faria_h@hotmail.com

3. Organisation och verksamhet
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Antal medlemmar 31 december 2020
Uppge totalt antal medlemmar som er organisation hade den 31 december 2020.
Om er organisation inte har medlemmar kan ni skriva 0.
Skriv ner antalet i rutorna
Totalt antal medlemmar

88

Antal kvinnor

84

Antal män

4

Antal medlemmar som inte definierar sig som män eller kvinnor

0

Antal medlemmar boende i Malmö

61

Uppge organisationens syfte enligt stadgarna
FemCenter kvinnojour arbetar med mäns våld mot kvinnor. Organisationen erbjuder kvinnor och barn från hela landet hjälp och
stödåtgärder. Syftet med verksamheten är att vara en fristad för utsatta kvinnor och flickor med utländsk härkomst. FemCenters arbete
genomsyras av en feministisk anda, vilket innebär att målet är att avlägsna diskriminering och förnedring av flickor och kvinnor på
grund av kön samt för kvinnors frigörelse på alla plan i samhället.
FemCenter arbetar aktivt med kvinnors och barns rätt till ett liv utan sexualiserat våld i alla dess former. Med sexualiserat våld menas
allt våld som kvinnor och flickor utsätts för på grund av sitt kön, som exempelvis kvinnomisshandel, våldtäkt, pornografi, prostitution,
könsstympning, sexuella trakasserier och s.k. hedersrelaterat våld.
Organisationen arbetar även ur ett etnicitetsperspektiv med målet att motverka strukturell diskriminering av flickor och kvinnor med
utländsk härkomst på grund av en etnisk tillhörighet.
Beskriv kort vilka målgrupper som bidraget ska användas till
FemCenter välkomnar alla individer med alla bakgrunder. Vår primära målgrupp är kvinnor och flickor med utländsk härkomst utsatta
för fysiskt och psykiskt våld, hot om våld och s.k. hedersrelaterat våld och förtryck.
Beskriv kort den verksamhet som ni söker organisationsbidrag för
Exempel på vad ni kan beskriva:
Aktiviteter eller insatser samt omfattningen på dessa, till exempel öppettider eller hur ofta ni ska genomföra en viss insats.
Anställningar samt vad den/de anställda ska göra
Lokalkostnader, administration eller möteskostnader samt syftet med mötena.
FemCenter driver öppen verksamhet och rikstäckande stödlinje för kvinnor och flickor utsatta för våld i nära relation och s.k.
hedersrelaterad våld och förtryck. FemCenter erbjuder kvinnor, unga tjejer och myndigheter rådgivning, stödsamtal,
juridiskrådgivning både vid ett personligt möte och genom jourens stödlinje. Den öppna verksamheten riktar sig till stödsökande som
inte placeras på jourens hemliga boenden samt även till kvinnor och barn som lämnat jourens boenden men som har fortsatt behov av
stöd.
FemCenter driver två hemliga boenden där kvinnor och barn erbjuds stöd och skydd. FemCenter tar emot placeringar dygnet runt samt
erbjuder stöd till kvinnor och barn som är placerade. Kvinnojourens arbetstider är helgfria vardagar 8-17 samt jourkvinnor som är i
beredskap kvällar/nätter och helger.
Organisationsbidraget bidrar till att FemCenter kan driva den öppna verksamheten, och för att FemCenter ska kunna ett kansli och
kunna förvalta den löpande administrationen.
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Beskriv hur era insatser eller aktiviteter kommer att gynna målgruppen eller målgrupperna under det kommande
året
FemCenter erbjuder kvinnor och barn som är i behov av skydd och stöd eftersom de blivit utsatta eller riskeras utsättas för våld. Vår
personal ger dessa individer psykosocialt stöd i form av stödsamtal, juridisk rådgivning, hjälp med myndighetskontakter, information
om deras rättigheter och skyldigheter, praktisk hjälp, motivation till ett självständigt liv.
FemCenter kvinnojour har ett starkt barnperspektiv, vilket innebär att barn ses som egna individer med behov av individuella
stödinsatser. Vi erbjuder barn individuella krissamtal genom Trappan-modellen, som är en samtalsmetod som används i möte med
barn som upplevt/bevittnat våld i familjen. Beroende på barnets ålder och mognad erbjuds barn enskilda strukturerade stödsamtal och
kontinuerligt psykosocialt stöd. Barnen kan även få stöd genom indirekta insatser med hjälp av kontinuerliga samtal med mamman
enligt COPE modellen. Det främsta syftet med samtalen är att ge mammorna verktyg att förstå och bemöta sitt barn, stärka
mammorna i sitt föräldraskap samt förbättra samspelet mellan barnet och mamman.
FemCenter kommer bedriva jourens öppna mottagning och stödlinje för kvinnor, flickor, anhöriga och myndigheter. Föreningen avser
även fortsätta stödja de kvinnor och barn som behöver stöd efter att de flyttat från jouren.
FemCenter kommer bedriva utåtriktad opinionsarbete i form av föreläsningar, seminarier, studiebesök samt manifestationer.

Beskriv hur er verksamhet kommer att gynna målgruppen eller målgrupperna på lång sikt
Med lång sikt menas 5-10 år i framtiden.
FemCenter vill bygga upp en långsiktig verksamhet där våldsutsatta kvinnor och barn får skydd och stöd. Målet med vår organisation
är att vi som kvinnojour ska kunna erbjuda kontinuerliga stödinsatser till våldsutsatta kvinnor och barn som söker skydd hos oss i
både den så kallade öppenvården samt de som placeras på våra boenden. Vi vill kunna erbjuda kvinnorna och barnen stöd av
kompetent personal och kvalitetssäkrade stödinsatser i form av psykosocialt stöd, juridisk rådgivning och stöd insatser direkt inriktade
mot barn.
FemCenters mål är att jobba mot mäns våld mot kvinnor och barn och kvalitetsutveckla stödet till våldsutsatta kvinnor och barn.
Jouren har även som mål att utveckla anpassade insatser till särskilt utsatta grupper såsom kvinnor med utländsk bakgrund samt
kvinnor som drabbas av s.k. hedersrelaterat våld och förtryck. FemCenter vill även bygga upp en långsiktig verksamhet som är
självständig och som har en ekonomisk grund att stå på.
Utvärderar ni er verksamhet och era metoder?
Ja
Hur utvärderar ni?
FemCenter har en internutvärdering för placerade kvinnor och barn. När Kvinnorna och de läskunniga barnen flyttar ut får de anonymt
fylla i ett frågeformulär. Frågeställningarna handlar om de trivdes på jouren,om personalens tillgänglighet för kvinnorna och
barnen,om stödinsatserna var tillräckliga,om de var missnöjda med placeringen och om de önskar tillägga någon insats. FemCenter
skickar ut utvärderingsformulär till samarbetspartners som ex socialtjänsten förbättra och utveckla samarbetet.
Beskriv hur ni arbetar med jämställdhet och jämlikhet i er verksamhet
FemCenter är en kvinnojour som arbetar mot mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Vi är en partipolitiskt och religiöst obunden
ideell
förening. Vårt främsta mål är att förstärka kvinnors och flickors rätt att inte behöva utsättas för fysisk och psykisk våld, våld i hederns
namn, hot om våld, tvångsgifte, sexuella övergrepp och trakasserier. Vi möter varje kvinna med respekt, oavsett etnicitet, religion och
utbildningsnivå. Vårt mål är att varje kvinna själv ska äga makten över sitt eget liv.
Vänder sig organisationen till barn och unga?
Ja
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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.
FemCenter kvinnojour har ett starkt barnperspektiv som vi ämnar att fortsätta utveckla under år 2022. Barn till stödsökande kvinnor
som
söker skydd i vårt skyddade boende bemöts som egna individer med behov av individuella stödinsatser. Vårt arbetssätt bygger på
respekten för barnets fulla människovärde och integritet. Barnets utsatthet synliggörs och barnet är delaktig i alla frågor som rör
barnet under tiden barnet är placerad på FemCenters skyddade boende. Barnet påverkar sin egen sin situation genom att alla
stödinsatser och aktiviteter anpassas efter det enskilda barnets behov och önskemål.
Barn som placeras på FemCenter kvinnojour tillsammans med sin mamma, tilldelas en egen kontakt person som barnet träffar varje
dag för att få möjligheten att skapa en relation som bygger på tillit och för att bemöta barnet barnets behov, synpunkter och de
stödinsatser som erbjuds. All synpunkter och önskemål återkopplas alltid direkt till barnet för att de ska påverka alla stödinsatser som
riktas till dem. Stödinsatserna som erbjuds till barn är bl.a. Trappan samtal, enskilda strukturerade samtal, aktiviteter både enskilda
och i grupp, pyssel samt lek.

Beskriv hur er verksamhet är ett komplement eller alternativ till Malmö stads insatser för målgruppen inom det
sociala området
FemCenter erbjuder kvinnor och barn som är i behov av skydd och stöd eftersom de blivit utsatta eller riskeras utsättas för våld. Vår
personal ger dessa individer psykosocialt stöd i form av stödsamtal, chatt-samtal, juridisk rådgivning, hjälp med myndighetskontakter,
information
om deras rättigheter och skyldigheter, praktisk hjälp, motivation till ett självständigt liv m.m.
FemCenter är en ideell organisation som till stor del förlitar sig på ideellt arbetande jourkvinnor. De ideella jourkvinnornas frivilliga
insatser är i synnerhet viktig insats för de stödsökande kvinnor och barn som söker hjälp och stöd hos föreningen. Vår verksamhet är
ett komplement till Malmö stads insatser för våldsutsatta kvinnor och barn. Organisationsbidraget är således av enorm vikt för
FemCenters framtida existens.

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

5. Ekonomi från verksamhetsåret 2020
Organisationens utgifter och intäkter 2020
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 2020

1 234 298

Totala intäkter från medlemsavgifter verksamhetsåret 2020

8 950 kr

Totala lokalkostnader verksamhetsåret 2020

Hyra kontor 224 340 kr

Antal anställda under verksamhetsåret 2020

4

Totala personalkostnader under verksamhetsåret 2020

1 903 106

Har organisationen kollektivavtal för anställda?
Nej
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Har er organisation sökt och blivit beviljade bidrag från någon annan myndighet under verksamhetsåret 2020?
Exempelvis Region Skåne, Länsstyrelsen, MUCF, Allmänna Arvsfonden, Socialstyrelsen.
Ja
Uppge alla myndigheter och summa av bidrag
Socialstyrelsen 1 000 000 kr, ROKS extramedel 50 000 kr.
Har er organisation sökt och blivit beviljade bidrag från någon annan nämnd eller från kommunstyrelsen i Malmö
stad under verksamhetsåret 2020?
Exempelvis fritidsnämnden, kulturnämnden eller funktionsstödsnämnden.
Nej
Har organisationen förfallna skulder till Skatteverket, Malmö stad eller Kronofogden?
Nej
Har organisationen sålt tjänster till Malmö stad under verksamhetsåret 2020?
Ja
Vilka tjänster och till vilken verksamhet i Malmö stad?
FemCenter kvinnojour har under verksamhetsåret fakturerat Malmö stad, för beviljade placeringar gjorda av stadsområdenas individoch familjeomsorg. Faktureringen har bestått av dygnsavgift för placerade våldsutsatta kvinnor samt barn. I dygnsavgiften ingår
boende, tillgång till personal dygnet runt, stödsamtal, utredning av hotbild, praktiskhjälp, kontakt med myndigheter, stöd och
krissamtal för barn genom Trappan modellen och aktiviteter för kvinnor och barn.
Säljer organisationen tjänster till Malmö stad under 2021?
Ja
Vilka tjänster och till vilken verksamhet i Malmö stad?
FemCenter kvinnojour fortsätter erbjuda stadsområdenas individ- och familjeomsorg möjligheten att placera våldsutsatta kvinnor och
barn på jourens boenden. I tjänsten ingår boende, tillgång till personal dygnet runt, stödsamtal, utredning av hotbild, praktiskhjälp,
kontakt med myndigheter, stöd och krissamtal för barn genom Trappan modellen samt aktiviteter för kvinnor och barn.
Planerar organisationen att sälja tjänster under 2022?
Ja
Vilka tjänster och till vilken verksamhet i Malmö stad?
Femcenter kvinnojour avser fortsätta samarbeta med Malmö stad under år 2022. FemCenter kommer erbjuda stadsområdenas individoch familjeomsorg möjligheten att placera våldsutsatta kvinnor och barn på jourens boenden. I tjänsten ingår boende, tillgång till
personal dygnet runt, stödsamtal, utredning av hotbild, praktiskhjälp, kontakt med myndigheter, stöd och krissamtal för barn genom
Trappan modellen samt aktiviteter för kvinnor och barn.

6. Bilagor
Fastställd verksamhetsberättelse för 2020
Årsredovisning 2020.pdf (827 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Fastställd resultaträkning för 2020
Årsredovisning 2020.pdf (827 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
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Fastställd balansräkning för 2020
Årsredovisning 2020.pdf (827 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

Revisionsrapport för 2020 (underskriven av revisor samt underskriven av auktoriserad revisor om bidraget
uppgår till 250 000 kr eller mer)
Revisitionsberättelse 2020.pdf (173 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Preliminär budgetplan för 2022
Preliminär budgetplan föreningen 2021-2022.pdf (88 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Preliminär verksamhetsplan för 2022
Verksamhetsplan 2021-2022.pdf (233 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Årsmötesprotokoll för 2021 (underskrivet)
Årsmötesprotokoll 2021.pdf (203 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Protokoll från konstituerande styrelsemöte för 2021 (underskrivet)
Konstituerande styrelsemöte 2021.pdf (25 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.
Stadgar 2020.pdf (122 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
Femcenter kvinnojour kommer hålla sitt årsmöte den 19 juni 2021 och kommer skicka årsmöteshandlingarna innan midsommar.

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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Preliminär budgetplan för föreningen år 2021-2022
KOSTNADER
Medlemmar och styrelse
Medlemsmöte
Styrelsemöte
Årsmöte
Medlemskap i andra organisationer
Övriga kostnader för medlemar
SUMMA MEDLEMMAR OCH STYRELSE
Lokaler och inventarier
Hyror
Kontor
Förråd
Hyra ny kontor
Elkostnader för kontoret
Larm och personlarm
Övriga kostnader hyrd lokal
Förbrukninginventarier
Datorprogram
Förbrukningmaterial
Rep och underhåll av inventarier
SUMMA LOKALER OCH INVENTARIER

Summa
5000
6000
30000
3000
6000
50000

20000
500
3000

12
12
6
12

240000
6000
380 000
36000
30000
5000
20000
8000
8000
7000
360000

RESOR OCH LOGI
Biljetter tåg, flyg och övriga resor
Lokala resor
Kost och logi
SUMMA RESOR OCH LOGI

20000
10000
20000
50000

KOMMUNIKATION
Kontorstelefon
Mobiltelefon
Porto
Datakommunikation
Bredband abbonnemang
SUMMA KOMMUNIKATION

17000
40000
5000
10000
12000
84000

INFORMATION
Annonsering
Trycksaker
SUMMA INFORMATION

18500
15000
33500

ADMINISTRATION
Kontorsmaterial
SUMMA ADMINISTRATION

50000
50000

LITTERATUR OCH PRENUMERATION
Litteratur
Prenumeration
SUMMA LITTERATUR OCH PRENUMERATION
FÖRSÄKRINGAR
Försäkringar och pensionsförsäkring
SUMMA FÖRSÄKRINGAR
EXTERNA TJÄNSTER
Redovisningstjänster
Revisionsarvode
ADB-tjänster
Handledaretjänster
Övriga externa kostnader
SUMMA EXTERNA TJÄNSTER
ÖVRIGA KOSTNADER
Bankgiro
Övriga Kostnader

7000
1500
8500

80000
80000

120000
40000
3000
30000
5000
198000

4000
3000

SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER

7000

Aktiviteter
Aktiviteter öppenvård
Aktiviteter eftervård
SUMMA AKTIVITETER

25000
25000
50000

Utbildning
Intern utbildning
Extern utbildning
SUMMA UTBILDNING

20000
25000
45000

SUMMA KOSTNADER

TOTALT:

1 016 000

Verksamhetsplan och budget 2021

1

Organisation
Medlemmar

Enskilda medlemmar
Mål

➢ Att öka antalet medlemmar
➢ Att anordna medlemsaktiviteter
Aktiviteter

➢
➢
➢
➢
➢
➢

Att värva nya medlemmar
Att inbjuda medlemmar till minst två medlemsmöten
Att medlemmar utses till kontaktpersoner för Femcenters stödsökande kvinnor och barn
Att informera medlemmar om olika aktiviteter via e-post, postutskick, hemsidan etc.
Att aktivera medlemmarna i deras ideella engagemang
Att anordna minst en internutbildning för nya jourkvinnor

Styrelsen
Mål

➢ Styrelsen ska stärkas i sin roll som arbetsgivare och utöka sin övergripande kompetens
➢ Styrelsen ska sträva efter ökad kunskap i ledarskap
➢ Styrelsen ska sträva efter att öka sin kunskap inom kvinnojoursverksamhet samt mäns
våld mot kvinnor i nära relationer
➢ Styrelsen ska samverka med myndigheter, organisationer och andra berörda aktörer
➢ Styrelsen ska representera FemCenter utåt
Aktiviteter

➢ Att löpande gå på fortbildningar
➢ Att sammanträda minst sex gånger under 2021
➢ Att samverka med myndigheter, organisationer och andra berörda aktörer
Kansli

Personal
Mål
➢ Att öka kunskapen och kompetensen hos personal vad gäller mäns våld mot kvinnor och
barn
➢ Att öka FemCenters kunskap kring trafficking och prostitution

2

➢ Att öka FemCenters kunskap om HBTQ+ personer
➢ Att representera FemCenter utåt
Aktiviteter
➢ Att gå på fortbildningar
➢ Att erbjuda kontinuerlig handledning och fortbildning
➢ Att medverka i samverkansmöten med olika myndigheter och organisationer

Lokal
Mål
➢ Att flytta till ny kontorslokal och skapa en bättre arbetsmiljö
Aktiviteter
➢ Att fortsätta söka medel för att tillhandahålla ett fungerande kansli

Årsmöte
Mål

➢ Att väcka uppmärksamhet kring FemCenters verksamhet
Aktiviteter

➢ Att hålla ordinarie årsmöte under juni månad 2021

Verksamhet
Jourverksamhet

Telefonjour
Mål
➢
➢
➢
➢
➢

Att sprida information om FemCenters rikstäckande stödlinje
Att fortsätta erbjuda stöd genom Femcenters rikstäckande stödlinje
Att kunna erbjuda stödsamtal på den stödsökandes eget språk
Att erbjuda stödsökande kvinnor information om deras rättigheter och skyldigheter
Att fortsätta erbjuda kvinnor och barn som bor på jouren stöd dygnet runt
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Aktiviteter
➢ Att organisera och delta i olika aktiviteter och på så sätt nå en större målgrupp
➢ Att fortsätta erbjuda stödsamtal och juridisk rådgivning genom vår
öppenvårdsverksamhet
➢ Att Femcenter fortsätter att tillhandahålla dygnetruntjour
➢ Att Femcenter fortsätter att ta emot placeringar dygnet runt
➢ Att utöka det antal språk som FemCenter erbjuder stöd på
➢ Att värva medlemmar med kunskaper i utomeuropiska språk

Chatt
Mål
➢
➢
➢
➢
➢

Att sprida information om FemCenters chatt
Att fortsätta erbjuda stöd genom FemCenters chatt
Att kunna erbjuda chattkonversationer på den stödsökandes eget språk
Att utöka det antal språk som FemCenter erbjuder stöd på genom chatt
Att erbjuda stödsökande kvinnor information om deras rättigheter och skyldigheter

Aktiviteter
➢ Att organisera och delta i olika aktiviteter och på så sätt nå en större målgrupp
➢ Att erbjuda stödsamtal och juridisk rådgivning genom FemCenters chattverksamhet
Skyddat boende
Mål
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Att driva skyddat boende för kvinnor och medföljande barn
Att vinna ökat gehör för vikten av verksamhetens fortbestånd
Att i mån av medel höja standarden på FemCenters två skyddade boende
Att erbjuda kvinnor och barn en meningsfull vardag
Att erbjuda kvinnorna stöd i deras mammaroll
Att arbeta utifrån ett barnperspektiv
Att erbjuda barn krissamtal enligt Trappan modellen
Att erbjuda kvinnorna psykosocialt stöd genom samtal
Att erbjuda kvinnor strukturerade stödsamtal enligt samtalsmetoden MI (motiverande
samtal)
➢ Att erbjuda kvinnorna terapeutisk massage
➢ Att erbjuda kvinnorna yoga
Aktiviteter
➢ Att i högre grad synliggöra förekomsten av FemCenters skyddade boende
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➢ Att uppvakta kommunpolitiker och ansvariga på myndigheter för att få medel att fortsätta
driva FemCenters skyddade boenden
➢ Att fortsätta söka medel för att inrätta ett fungerande boende
➢ Att uppmärksamma kvinnornas behov av att stärka sin mammaroll
➢ Att utföra kontinuerliga observationer av relationen mellan mamma och barn
➢ Att utveckla arbetet utifrån ett barnperspektiv
➢ Att förmedla kontakt till instanser som erbjuder stöd i föräldraskap
➢ Att fortsätta erbjuda terapeutisk massage
➢ Att fortsätta erbjuda kvinnorna yoga
➢ Att implementera samtalsmetoden MI (motiverande samtal)
➢ Att erbjuda kvinnor och barn regelbundna sociala aktiviteter
Stöd till barn
Mål
➢ Att arbeta med ett starkt barnperspektiv i den dagliga verksamheten
➢ Att se barn som egna individer och bemöta deras behov
➢ Att skapa verktyg så att FemCenter kan möta barn på ett sätt som inger trygghet och
förtroende hos barnet
➢ Att stärka mammorna i deras föräldraroll
➢ Att erbjuda barn krissamtal enligt Trappan modellen
Aktiviteter
➢ Att utbilda personal, jourkvinnor samt styrelsen i hur man arbetar med ett barnperspektiv
➢ Att införskaffa material som FemCenter kan använda för att arbeta med barn i vår
målgrupp
➢ Att samarbeta med myndigheter och organisationer utifrån barnets bästa
➢ Att företräda det enskilda barnets rättigheter

Utbildningar
Intern

Jourutbildning
Mål
➢ Att öka jourkvinnornas kompetens om mäns våld mot kvinnor och barn
➢ Att erbjuda fortbildning till verksamma jourkvinnor
➢ Att erbjuda nya jourkvinnor grundutbildning i kvinnojoursverksamhet
Aktiviteter
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➢ Att anordna intern utbildning för nya jourkvinnor
➢ Att rekrytera jourkvinnor med kunskaper i utomeuropiska språk
➢ Att synliggöra mäns våld mot kvinnor och barn
Extern

Utbildning
Mål
➢ Att förmedla kunskap om förekomsten av mäns våld mot kvinnor och barn
➢ Att upprätta en kontinuerlig dialog med myndigheter och andra kvinnojourer om frågor
som rör mäns våld mot kvinnor
➢ Att samarbeta med Malmö stad för utveckling av gemensamma projekt
➢ Att medverka i utbildningar arrangerade av Länsstyrelsen
➢ Att genomgå MI-utbildning
➢ Att genomgå i Cope-utbildning
➢ Att genomgå utbildning i FREDA- farlighetsbedömning
Aktiviteter
➢ Att delta i seminarier och konferenser och förmedla kunskap om mäns våld mot kvinnor i
allmänhet och mot kvinnor med utländsk härkomst i synnerhet
➢ Att ordna informationsträffar och utbildning för myndigheter, kvinnojourer och
organisationer samt företag
➢ Att fortsätta erbjuda konsultation till myndigheter och andra aktörer som kommer i
kontakt med målgruppen
➢ Att väcka uppmärksamhet kring Femcenters verksamhet och jourarbete i form av
föreläsningar och öppet hus

0pinionsdrivande verksamhet
Manifestationer
Mål
➢ Att väcka uppmärksamhet om kvinnor samt unga flickors utsatthet för mäns våld
Aktiviteter

➢ Att delta i manifestation i samband med Internationella kvinnodagen och FN:s dag för att
motverka mäns våld mot kvinnor samt andra liknade manifestationer
Konferenser
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Mål
➢ Att öka kunskapen om mäns våld mot kvinnor
➢ Att vinna gehör hos ansvariga politiker för att asylsökande kvinnors genusrelaterade
asylskäl beaktas
➢ Att vinna gehör för vikten av att erbjuda information till nyanlända kvinnor om deras
rättigheter och skyldigheter, vare sig de kommer på grund av anknytning till en man eller
på egen hand
Aktiviteter
➢ Att delta i seminarier och konferenser och förmedla kunskap om mäns våld mot kvinnor i
allmänhet och mot kvinnor med utländsk härkomst i synnerhet
➢ Att ordna informationsträffar och utbildningar för myndigheter och andra aktörer som
kommer i kontakt med målgruppen
➢ Att delta i olika samverkansträffar med myndigheter, kvinnojourer och andra aktörer
Sociala medier
➢ Att synliggöra FemCenter arbete inom sociala medier
Aktiviteter
➢ Att genom FemCenter Facebook och instagram informera och synliggöra våld mot
kvinnor
➢ Att nå ut till en större målgrupp genom att informera om FemCenter stödverksamhet
Jämställdhetsarbete
Mål
➢ Att medvetandegöra och motverka det könsrelaterade förtrycket som kvinnor och flickor

utsätts för
Aktiviteter
➢ Att informera och synliggöra våld mot kvinnor genom att föreläsa på skolor, hos
myndigheter och andra organisationer samt företag
➢ Att informera kvinnorna om deras grundläggande rättigheter och erbjuda de juridisk
rådgivning

Hemsidan
Mål
➢ Att utveckla och uppdatera FemCenters hemsida
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➢ Att utveckla hemsidan så att den kan vara tillgänglig på minst 17 olika språk
➢ Att föra in viktig information om aktiviteter pågående inom verksamheten på hemsidan
så att medlemmar, anställda, myndigheter etc. kan ta del av den.
➢ Sprida information om FemCenters chattverksamhet
Aktiviteter
➢ Att utveckla vår hemsida på så sätt att nå en större målgrupp

Tryckmaterial
Mål
➢ Att utveckla tryckmaterial i form av foldrar och broschyrer med information om
FemCenters stödverksamhet.
➢ Att vidareutveckla vårt informationsmaterial så det kan vara tillgängligt på minst 17 olika
språk
Aktiviteter
➢ Att utveckla FemCenters tryckmaterial på så sätt att nå en större målgrupp
➢ Att utöka det antal språk materialet finns tillgängligt på
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STADGAR FÖR FÖRENINGEN FEMCENTER I MALMÖ
Antagna vid konstituerande möte 2001. Reviderade 2002-10-04. Reviderad 2003. Reviderad 200404-06. Reviderad 2007-03-28. Reviderad 2008-03-15. Reviderad 2009-03-18. Reviderad 2009-0513. Reviderad 2009-09-28. Reviderad 2010-03-11. Reviderad 2013-04-27. Reviderad 2014-0426.Reviderad 2020-04-25.
§ 1 Namn
Föreningens namn är FemCenter kvinnojour, orgnr: 846501-9233, Centrum för kvinnor utsatta för
våld.
§ 2 Mål
FemCenter kvinnojour är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening.
Målgruppen för FemCenters arbete är kvinnor och flickor med utländsk härkomst.
FemCenter skall i feministisk anda och ur ett etnicitetsperspektiv, arbeta för kvinnors och barns
rätt till ett liv utan sexualiserat våld i alla dess former.
Med feministisk anda menas att arbeta med det grundläggande målet att avlägsna diskriminering
och förnedring av flickor och kvinnor på grund av kön samt för kvinnors frigörelse på alla plan i
samhället.
Med etnicitetsperspektiv menas det grundläggande målet att arbeta för att motverka strukturell
diskriminering av flickor och kvinnor med utländsk härkomst på grund av etnisk tillhörighet.
Med sexualiserat våld menas allt våld som kvinnor och flickor utsätts för på grund av sitt kön,
som exempelvis kvinnomisshandel, våldtäkt, pornografi, prostitution, könsstympning, sexuella
trakasserier och hedersrelaterat våld.
§ 3 Uppgifter
FemCenter skall
•

Tillhandahålla en nationell stödlinje för kvinnor och flickor utsatta för sexualiserat våld.

•

Erbjuda möjlighet till skyddat boende till kvinnor och flickor utsatta för sexualiserat våld.

•

Rekrytera nya medlemmar som kan engagera sig som jourkvinnor i föreningen.

•

Ansvara för intern utbildning av blivande jourkvinnor samt extern utbildning och
föreläsningsverksamhet på uppdrag av utomstående.

•

Bedriva opinionsbildande arbete om den rådande könsmaktsordningen ur ett feministiskt
perspektiv och ur ett etnicitetsperspektiv.
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§ 4 Medlemmar
Medlemmar i föreningen består av aktiva medlemmar och stödmedlemmar. Aktiv medlem är
jourkvinna, som delar föreningens målsättning samt betalat årlig medlemsavgift. Aktiv medlem
har rösträtt. Stödmedlem kan vara enskild person eller organisation eller anställd personal vid
FemCenter kvinnojour som betalat årlig medlemsavgift för stödmedlemskap samt delar
föreningens målsättning. Sådan medlem har inte rösträtt och saknar rätt att närvara vid
föreningens årsmöte. Rätten att närvara vid föreningens årsmöte gäller dock ej anställd vid
FemCenter kvinnojour.
Den årliga medlemsavgiften fastställs av årsmötet.
Medlem som bryter mot föreningens stadgar eller samarbetsavtal eller motverkar eller skadar
föreningen kan av styrelsen uteslutas efter muntlig och skriftlig delgivning. Därvid skall angivas
de skäl på vilka beslutet är grundat och vad medlemmen har att iaktta för att få beslutet prövat.
Eventuellt besvär från medlemmen skall ha inkommit till styrelsen senast tjugoen (21) dagar från
dag för delgivning av beslut och prövas vid nästkommande årsmöte.
§ 5 Årsmöte
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Föreningens verksamhetsår är 1 januari - 31
december. Ordinarie årsmöte skall hållas senast under april månad året efter verksamhetsåret.
Kallelse till årsmötet skall utsändas av styrelsen senast sex veckor före årsmötet.
Rösträtt har aktiv medlem som betalat medlemsavgift före den 31 december föregående år.
Stödmedlem har inte rösträtt. Styrelsemedlem äger inte rösträtt i beslut om ansvarsfrihet. Rösträtt
skall utövas personligen. All omröstning sker öppet, såvida inte medlem begär sluten omröstning.
Årsmötet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

väljer mötesordförande
väljer mötessekreterare och två justeringskvinnor
behandlar frågan om mötets behöriga utlysande
behandlar verksamhetsberättelsen
behandlar föreningens resultaträkning och balansräkning för föregående verksamhetsår
prövar frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse
drar upp riktlinjer för innevarande verksamhetsår
fastställer föreningens budget för innevarande verksamhetsår
fastställer medlemsavgiftens storlek
behandlar propositioner och motioner
väljer styrelseordförande för föreningen
väljer vice ordförande för föreningen
väljer kassör för föreningen
väljer två (2) övriga styrelseledamöter för föreningen
väljer en (1) revisor för föreningen för två år
väljer tre (3) medlemmar att utgöra en valberedning till nästa årsmöte
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§ 6 Styrelsen
Styrelsen är föreningens högsta verkställande organ och leder föreningens verksamhet mellan
årsmötena. Styrelsen är ansvarig inför årsmötet.
Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, kassör och två (2) ledamöter. Styrelsen väljs
bland medlemmar i föreningen. Posten som ordförande och kassör respektive vice ordförande
väljs växelvis för två år. Av övriga ledamöter väljs växelvis två vartannat år.
Styrelsen upprättar resultaträkning, balansräkning samt verksamhetsberättelse. Dessa överlämnas
senast sex veckor efter verksamhetsårets utgång till revisorerna.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, dock minst sex gånger per år. Ordföranden är
skyldig att kalla till sammanträde då minst tre styrelseledamöter så begär.
Styrelsen är beslutsmässig då minst tre är närvarande. Styrelsen beslutar med enkel majoritet. Vid
lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Föreningens firma tecknas av ordförande eller vice ordförande var för sig.
§ 7 Revision
Föreningens räkenskaper och protokoll granskas av revisorerna vid verksamhetsårets slut. Efter
granskning tillsändes årsmötet revisionsberättelse med yttrande i fråga om styrelsens
ansvarsfrihet.
§ 8 Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar fordras att minst två tredjedelar av de vid årsmötet närvarande är
ense. Detta gäller ej § 8 och § 9, där för beslut fordras två tredjedels majoritet vid två på varandra
följande årsmöten.
§ 9 Föreningens upplösning
För upplösning av föreningen fordras att beslut fattas vid två på varandra följande årsmöten
varav minst ett ordinarie och att vid båda årsmötena två tredjedelar av de närvarande är ense.
Eventuella tillgångar skall vid organisationens upplösning överlämnas till ändamål som
överensstämmer med FemCenters syfte.
§ 10 Valberedning
Valberedningen bör eftersträva att styrelsen får en så representativ sammansättning som möjligt
beträffande ålder, etnisk och social bakgrund. Valberedningen består av tre (3) kvinnor som väljs
på ett år och får ej väljas bland styrelseledamot eller anställd vid Femcenter kvinnojour.

3

