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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
Kvinnojouren Öresund och Ungdomsjouren Öresund
Organisationsnummer
846501-4218
Summa som organisationen ansöker om från arbetsmarknads- och socialnämnden 2022
1 170 000,00
Organisationens postgiro eller bankgiro
5236-9725
Organisationens firmatecknare
Kristina Windseth, Kristoffer Tingbacke

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
KRISTOFFER TINGBACKE
E-postadress
kristoffer@kvinnojourenoresund.se

Mobiltelefon
0732633143

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

Postadress
Malmö stad
205 80 Malmö
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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
040 -12 55 86

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

Hemsida
kvinnojourenoresund.se

Besöksadress
Olof Palmes Plats 1

Postnummer besöksadress
21444

Ort besöksadress
Malmö

Postadress
Olof Palmes Plats 1

Postnummer postadress
21444

Ort postadress
Malmö

Ordförandes kontaktuppgifter
Namn
Kristina Windseth

Telefonnummer
0705908638

E-post
kristina@kvinnojourenoresund.se

Kassörens kontaktuppgifter
Namn
Anna

Telefonnummer
0708496515

E-post
anna@kvinnojourenoresund.se

Firmatecknarens kontaktuppgifter
Namn
Kristoffer Tingbacke

Telefonnummer
0732633143

E-postadress
kristoffer@kvinnojourenoresund.se

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

69

Antal kvinnor

57

Antal män

12

Antal medlemmar som inte definierar sig som män eller kvinnor

0

Antal medlemmar boende i Malmö

Uppskattning 50-60

Uppge organisationens syfte enligt stadgarna
Föreningens vision är ett jämställt samhälle fritt från våld. Föreningen och dess verksamheter är rikstäckande och arbetar
förebyggande, stödjande och skyddande med våldsutsatta kvinnor och deras barn och ungdomar. Föreningen arbetar för individen,
oberoende av bakgrund,
livssituation samt avsaknad av dokumentation. Föreningen arbetar med att motverka mäns våld mot kvinnor och deras barn och
ungdomar, hedersrelaterad problematik och ojämställdhet.
Föreningen ska främst bedriva
- jourverksamhet och öppenmottagning för kvinnor, barn och ungdomar.
- Genom förebyggande och stödjande insatser arbeta mot förtryck, våld i nära relationer i form av fysiskt, psykiskt, sexuellt och
ekonomiskt våld samt hedersrelaterat våld.
Beskriv kort vilka målgrupper som bidraget ska användas till
Bidraget ska användas till:
Alla kvinnor i Malmö som utsatts, utsätts, eller är i risk att utsättas för våld i nära relation i alla dess former och hedersrelaterat våld
och förtryck.
Ungdomar i Malmö mellan 16 - 23 oavsett könsidentitet, som upplever psykisk ohälsa, oro eller som är i behov av samtal med en
professionell och trygg vuxen.
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.
I kvinnojourens öppenmottagning erbjuds kvinnor i Malmö kostnadsfritt och anonymt stöd och rådgivning alla vardagar 09:00 - 17:
00. Samtal erbjuds via fysiskt möte, telefon, chatt eller mail på svenska, danska, engelska, arabiska och rumänska. Det är även möjligt
att boka kostnadsfri juridisk rådgivning. Måndagar kl. 15-17:00 erbjuder vi chatt särskilt för kvinnor.
I ungdomsjourens öppenmottagning erbjuds ungdomar i Malmö kostnadsfritt och anonymt stöd vardagar mellan 09:00 - 17:00. Stöd
erbjuds via chatt, mejl, telefon och fysiska besök på mottagningen. Utöver regelbundna tider för chatt måndagar kl. 15-17:00 och
onsdagar kl. 18-20.30, finns möjlighet att boka tid för samtal.
Båda jourverksamheter arbetar våldsförebyggande, med normkritik och för att främja jämställdhet dels online via kampanjer i sociala
medier, dels i samverkan med skolor, allaktivitetshus, fritidsgårdar och flera aktörer med fokus på insatser eller aktiviteter för kvinnor,
barn och ungdomar i Malmö.
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Beskriv hur era insatser eller aktiviteter kommer att gynna målgruppen eller målgrupperna under det kommande
året
Våra insatser/aktiviteter gynnar kvinnor och ungdomar i Malmö genom att göra professionellt, kontinuerligt stöd, rådgivning,
information och kunskap lättillgängligt. Kontaktvägarna är flera, stödet är kostnadsfritt för individen och det är möjligt att vara
anonym - allt för att det ska vara lätt att ta det första steget till hjälpen. Vi bistår också stödsökande avseende kontakten med eller
medföljning till socialtjänst, hälsa-, vård och omsorg, polis eller andra myndigheter samt till andra aktörer i civilsamhället med
insatser eller aktiviteter för målgrupperna. Samtliga insatser och aktiviteter individanpassas och utformas med respekt för individens
självbestämmande, integritet och delaktighet. Målgrupperna gynnas genom att erhålla ökad kunskap och information om våld,
rättigheter och vilket stöd som finns för att kunna identifiera sig själv i en eventuell utsatthet och söka hjälp.
Våra insatser och aktiviteter verkar för att bryta isolering och ofrivillig ensamhet som följer av dels våldsutsatthet, dels psykisk
ohälsa, oro och ångest. Kvinnor och ungdomar har brådskande behov för professionellt stöd, rådgivning och samtal präglade av tillit,
värme, trygghet och förutsättningslöst lyssnande. Pandemin och samhällets omställning har ökat behovet avsevärt. Våra medarbetare
verkar relationsskapande och möjliggör en bibehållen och långsiktig kontakt med stödsökande kvinnor och ungdomar i Malmö.
Lotsning till aktiviteter/gemenskaper i civilsamhället är också en central insats.

Beskriv hur er verksamhet kommer att gynna målgruppen eller målgrupperna på lång sikt
Med lång sikt menas 5-10 år i framtiden.
Målsättningen är att Malmöbor generellt men kvinnor, barn och ungdomar i synnerhet ska ha erforderlig kännedom om dels hur våld
och psykisk ohälsa yttrar sig, dels om sina rättigheter, och dels vilket stöd och hjälp som finns att få.
Vårt arbete ska gynna målgrupperna genom dels ett långsiktigt och målinriktat preventions- och påverkansarbete som förebygger våld
i nära relationer, destruktiva maskulinitetsnormer samt främjar trygghet, jämställdhet och psykisk hälsa, dels ett påverkansarbete som
synliggör kvinnor och ungdomars utsatthet samt behov av stöd och hjälp.
Vi bidrar till att stärka kvinnor och ungdomar i svåra situationer, vilket i sin tur genererar självständiga och trygga individer. En
central del i vårt arbete är att stötta och stärka kvinnor och ungdomar att ta steget till kontakten med (samt skapa förtroende för) andra
stödinstanser såsom socialtjänst, hälso- och sjukvård eller rättsväsendet.
Utvärderar ni er verksamhet och era metoder?
Ja
Hur utvärderar ni?
Hela verksamheten genomgår en årlig revision i relation till stadgar, delegations- och attestordning och övriga styrdokument och
verksamhetsplan.
Systematiskt kvalitetsarbete enligt socialtjänstlagen och socialstyrelsens föreskrifter för verksamhetsområdet. Exempelvis att utifrån
dokumentation som upprättas enligt SoL, följa upp och utvärdera måluppfyllelse.
Föra, sammanställa och tolka statistik över stödinsatser
Självskattning / brukarenkäter
Kontinuerlig översyn av utvärderingsrutinerna
Beskriv hur ni arbetar med jämställdhet och jämlikhet i er verksamhet
På Kvinnojouren Öresund och Ungdomsjouren Öresund arbetar vi med jämställdhet och jämlikhet med utgångspunkt i flera källor:
Agenda 2030, "Makt, mål och myndighet: en feministisk politik för en jämställd framtid" (Skr. 2016/17:10), regionala
utvecklingsstrategin "Det öppna Skåne 2030", Skånes jämställdhetsstrategi "Ett Jämställt Skåne" och Diskrimineringslagen (2008:
567) som även vägleder vår tolkning och tillämpning av exempelvis Socialtjänstlagen (2001:453), arbetsrättslagstiftningen och så
vidare. Arbetet består av två delar, dels ett externt som rör verksamhet och insatser till stödsökande, yrkesverksamma, eller
rekrytering och samverkan/nätverkande, dels ett internt som rör föreningens organisation, arbete och arbetsmiljö. Vårt jämställdhetsoch jämlikhetsarbete kompletterar diskrimineringsgrunderna genom att vi tillämpar intersektionell teori och metod d.v.s. ett
förhållningssätt som synliggör hur situationer av över- och underordning skapas och omskapas genom olika sociala dynamiker som
kön, genus, ålder, etnicitet/nationalitet, socio-ekonomisk situation, sexualitet, religiös övertygelse eller trosuppfattning,
funktionsvariation och så vidare. Vi utvärderar och följer upp effekter, måluppfyllelse och utvecklingsområde vid minst ett tillfälle per
år.
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.
Barnkonventionen utgör kärnan i vårt arbete med barn och ungdomar. Föreningen har en utsedd barnansvarig som också ingår i
riksförbundet Unizons barnnätverk, ett nätverk som utgör ett kvalitetsnätverk för kompetensutveckling, omvärldsbevakning och
påverkansarbete kring frågor som rör barn och ungas rättigheter och inflytande. Vi medverkar även i ett ESF-projekt, "After the
Violence: Ensuring Child Rights Based Protection and Support to children who are victims of domestic violence, during and after
their stay at women shelters in Sweden (AVEC), som Rädda Barnen, Barnafrid, Göteborgs Stadsmission, Allmänna Barnhuset och
Ersta Sköndal Bräcke Högskola står bakom och som bygger på att ta fram en modell som ska säkerställa att barns bästa tillika
rättigheter värnas under tiden de vistas i skyddat boende.
Rörande det skyddade boendet ges alla barn enskilda inskrivningssamtal och utskrivningssamtal. Varje barn tilldelas en kurator för
enskilda stödsamtal utifrån barnets behov och önskemål. Vår mottagning är utrustad med dels ett lekrum, dels ett spelrum. Våra
skyddade boende anpassas och förbereds med barnets bästa i åtanke. Vi anordnar regelbundna aktiviteter tillsammans med barnen
som görs delaktiga i val och utformning. Vi har också samverkan med andra etablerade organisationer som anordnar aktiviteter och
utflykter samt förstår skyddsaspekterna. Personal erbjuder även praktiskt stöd exempelvis medföljning, barnpassning och läxhjälp - att
kunna upprätthålla vardagsrutiner.
Ungdomsjouren har en stor synlighet i sociala medier och det är lätt för barn och unga att interagera, påverka och forma innehållet. Vi
använder olika sociala medier för att fråga ungdomar vad som intresserar dem. Vad vill de lära sig mer om eller se mer av i våra
flöden? Vad vill de tala om med oss om? Vilket stöd vill de ha? Ungdomar som söker stöd hos oss kan tala om precis det som de
själva önskar, oroar sig för eller tycker är viktigt. Ungdomar har också möjlighet att genom självskattningsformulär/brukarenkäter
efter chattsamtal ge återkoppling på stöd till dem. På så sätt kan de också vara med och påverka verksamheten.
Vi utvecklar ständigt för att göra det lättare för barn och ungdomar att påverka och forma våra verksamheter. Exempelvis diskuterar vi
möjligheten att engagera ungdomar i bildning av ett ungdomsråd, samtalsgrupper, studiecirklar och så vidare. För att uppnå detta har
vi avsikten att tillföra mer resurser åt volontärverksamheten under innevarande såväl som kommande år.

Beskriv hur er verksamhet är ett komplement eller alternativ till Malmö stads insatser för målgruppen inom det
sociala området
Vi erbjuder professionellt samtalsstöd med kort väntetid och kan vara ett alternativ till liknande kommunala verksamheter under högt
tryck samt komplement vid akuta situationer. Även ungdomsjouren kan vara ett komplement till verksamheter där köerna kan
vara långa. Många ungdomar vänder sig till oss då de kan vara anonyma, och återkommer ofta. Då den stödsökande kan
vara helt anonym riskerar kontakten med oss inte att leda till konsekvenser, istället möjliggörs ett stödforum för de unga som
inte vågar söka annan hjälp. Vi stärker ungdomen i att våga ta kontakt med andra instanser vid behov.
Vi arbetar förebyggande med föreläsningar, information och rådgivning på svenska, danska, engelska, arabiska och rumänska kring
olika typer av
våld, kvinnors och barns rättigheter och samhällsorientering. Föreläsningar ges till personal och elever på Malmös skolor, till
myndigheter såsom Arbetsförmedlingen, politiker eller andra beslutsfattare, och till en mångfald av kvinnor, barn och ungdomar.
Genom kostnadsfria föreläsningar och informationsträffar samt konsultativt stöd till yrkesverksamma kan vi även fungera avlastande
för socialtjänsten.
Vi besitter en unik och viktig roll som röstbärare för utsatta kvinnor, barn och ungdomar då vi jobbar nära målgruppen och kan ta
tillvara deras behov och önskemål och lyfta dessa i mötet med politiker eller andra beslutsfattare i Malmö. Vi kan som idéburen
organisation således fungera som brobyggare mellan individer och myndigheter.

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

5. Ekonomi från verksamhetsåret 2020
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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

5 665 967

Totala intäkter från medlemsavgifter verksamhetsåret 2020

8 000

Totala lokalkostnader verksamhetsåret 2020

660 466

Antal anställda under verksamhetsåret 2020

10

Totala personalkostnader under verksamhetsåret 2020

3 688 792

Har organisationen kollektivavtal för anställda?
Ja
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
Region Skåne
Bidrag beviljat 2020 för 2020 i syfte att främja psykisk hälsa i samband med pandemin: 200 000 kr
Socialstyrelsen
1. Statsbidrag/utvecklingsmedel beviljat 2020 för 2020 för arbetstid samt utveckling föräldraskapsstöd och juridisk rådgivning samt
upprätthålla och utveckla ungdomsjourens verksamhet: 500 000 kr
2. Statsbidrag/utvecklingsmedel beviljat 2020 för 2021 upprätthålla och utveckla ungdomsjourens verksamhet: 300 000 kr
Socialstyrelsen via Unizon (särskilt stöd p.g.a. pandemin)
Statsbidrag extra stöd med anledning av pandemin beviljat 2020 för 2020 rörande kostnader för lokal, personal och köpta tjänster: 600
000 kr
Brottsoffermyndigheten
1. Bidrag beviljat 2020 för 2020/21 digital marknadsföring: 50 000 kr
2. Bidrag beviljat 2020 för 2020/21 kompetensutveckling sexuellt våld: 25 000 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.
Ja
Uppge alla nämnder och summa
Stärkt stöd till civilsamhället inom det sociala området med anledning av Covid-19 under 2020:
Enligt kommunfullmäktiges beslut och arbetsmarknads- och socialnämndens fördelning erhöll vi: 400 000 kr
Särskilda medel för trans- och kvinnojourer under Covid-19 att användas 2020/21
Enligt kommunstyrelsens beslut och arbetsmarknads- och socialnämndens fördelning erhöll vi: 700 000 kr
Har organisationen förfallna skulder till Skatteverket, Malmö stad eller Kronofogden?
Nej
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Har organisationen sålt tjänster till Malmö stad under verksamhetsåret 2020?
Ja
Vilka tjänster och till vilken verksamhet i Malmö stad?
Föreningen har tagit emot skyddsplacering enligt biståndsbeslut och överenskommelse med socialtjänst.
Säljer organisationen tjänster till Malmö stad under 2021?
Ja
Vilka tjänster och till vilken verksamhet i Malmö stad?
Vi säljer inte aktivt men vi har tagit emot skyddsplacering enligt biståndsbeslut och överenskommelse med socialtjänst.
Planerar organisationen att sälja tjänster under 2022?
Ja
Vilka tjänster och till vilken verksamhet i Malmö stad?
För 2022 vill vi erbjuda kompetensstöd/utveckling till yrkesverksamma i staden, exempelvis inom förskola, grundskola, gymnasieoch vuxenutbildning, Komvux/SFI, hälsa- vård och omsorg, funktionsstöd, socialtjänst och så vidare.
Vi kan erbjuda skyddsplacering för kvinnor och eventuell familj som behöver en trygg plats.

6. Bilagor
Fastställd verksamhetsberättelse för 2020
verksamhetsberättelse-2020.pdf (24,25 MB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Fastställd resultaträkning för 2020
Resultaträkning 2020.pdf (72 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Fastställd balansräkning för 2020
Balansräkning 2020.pdf (70 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)
Revisionsberättelse 2020.pdf (310 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Preliminär budgetplan för 2022
Budget 2022.pdf (103 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Preliminär verksamhetsplan för 2022
Verksamhetsplan 2021-2022.pdf (162 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Årsmötesprotokoll för 2021 (underskrivet)
Årsmöte 210428.pdf (102 KB)
Extra årsmöte 210524.pdf (54 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
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Protokoll från konstituerande styrelsemöte för 2021 (underskrivet)
Konstituerande 210506.pdf (75 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 Kvinnojouren Öresund och Ungdomsjouren Öresund.pdf (178 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
I summan för lokalkostnader ingår hyreskostnad för skyddade boendeverksamhetens lägenheter.

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

Postadress
Malmö stad
205 80 Malmö

Besöksadress
August Palms plats 1

Hemsida
www.malmo.se
E-post
malmostad@malmo.se

Telefon
+46 (0)40-34 10 00

Organisationsnr
212000-1124
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020
Kvinnojouren Öresund och Ungdomsjouren Öresund utgör
livsviktiga lågtröskelverksamheter som sedan mer än
15 år utan vinstsyfte erbjuder kvalificerat stöd, omsorg
och skydd — kostnadsfritt och anonymt — för våldsutsatta
kvinnor, barn och ungdomar. Vår spetskompetens är våld
i nära relation, mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat
våld och problematik samt sexuellt våld. Våra kuratorer
är experter på våldets mångfald, orsak och verkan och
besitter mångårig erfarenhet av att ge professionellt stöd
till individer och familjer utsatta eller i risk att utsättas
för mäns våld eller våld i nära relation. Personalen har
specialistkunskaper i att möta traumatiserade människor
i kris, och är även utbildade i att möta barn och hålla
samtal med barn som utsatts för eller har upplevt våld i
nära relation. Vi har även föräldrastödjande samtal och
arbetar kontinuerligt med frågor kring föräldraskap.
Våra stödsökande erbjuds individanpassat stöd, omsorg,
rehabilitering och säkerhetsplanering med fokus på en
god och trygg framtid. Vi arbetar både lokalt i Malmö och
rikstäckande då vi tar emot stödsökande från hela Sverige.
Kontoret är flerspråkigt och vi kan idag erbjuda samtal på
svenska, danska, engelska, rumänska och arabiska, vilket
är mycket uppskattat hos våra stödsökande kvinnor, barn
och ungdomar.
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Om oss
Kvinnojouren Öresund och Ungdomsjouren
Öresund är en fristående, partipolitiskt och religiöst
obunden ideell förening som grundades 2004 och
har sitt säte i Malmö. Föreningen är ansluten till
riksförbundet Unizon och tillsammans verkar vi
för att realisera visionen "Ett jämställt samhälle
fritt från våld". Föreningens arbete präglas av en
feministisk grundsyn som synliggör samhällets
ojämställdhet och en strävan att förändra detta.
Våra verksamheter bygger på en holistisk
modell som den ideella jourrörelsen utvecklat och
förvaltat i över 40 år i Sverige för att stötta och hjälpa
våldsutsatta kvinnor och deras barn samt förebygga
och bekämpa mäns våld: stöd, skydd, prevention
och påverkansarbete utifrån en kunskap om hur
genus, makt och våld hänger ihop. Verksamheternas
arbetssätt och metoder utgår ifrån en princip om
evidensbaserad praktik.

KOMPETENSOMRÅDEN

• Mäns våld mot kvinnor, våld i nära relation,
sexuellt våld samt hedersrelaterat våld
och förtryck
• Kris/traumabearbetning, stöd och omsorg för
våldsutsatta kvinnor och barn

METODER

• Empowerment Star
• My Mind
• Trappanmodellen
• Traumamedveten omsorg (TMO)
• Motiverande samtal (MI)
• Response-Based Practice (RBP)
• PATRIARK riskbedömningsverktyg
• FREDA riskbedömningsverktyg

YTTERLIGARE FORMER FÖR STÖDSAMTAL

• Bearbetande
• Informativa
• Psykoedukativa
• Juridisk rådgivning
• Barnsamtal

Kvinnojourens skyddade boende samt
öppenmottagning
Vi erbjuder kvinnor och medföljande barn som
placeras i vårt skyddade boende individanpassat
stöd, rådgivning, säkerhetsplanering, rehabilitering
och eftervård. I vår öppenmottagning kan
kvinnor vända sig för stödsamtal och rådgivning
— kostnadsfritt och anonymt.

PRAKTISKT STÖD

• Medföljning
• Kontakt med myndigheter
• Tilldelas särskild kontaktperson
• Aktiviteter och rekreation

STÖD PÅ FLERA SPRÅK

Ungdomsjourens öppenmottagning

• svenska
• danska
• engelska
• arabiska
• rumänska

Vi erbjuder samtalsstöd till ungdomar i behov av
tillfällig eller kontinuerlig kontakt med en trygg
vuxen kring frågor som rör deras psykiska hälsa
och relaterad utsatthet. Stödet är kostnadsfritt och
stödsökande kan vara anonyma.

Prevention och påverkansarbete
Vi arbetar trygghets- och hälsofrämjande samt med
kunskapshöjande och opinionsbildande insatser i
samhället och i media — självständigt och genom
samverkan med aktörer inom offentlig sektor,
civilsamhället och näringslivet.
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Ordförande har ordet
I slutet av april 2020 fick jag både äran och förtroendet att väljas in som ny ordförande för det
som då hette ATIM Kvinno- och Ungdomsjour i
Malmö. En samhällsbärande verksamhet som då
genomgått både stora utmaningar och stora förändringar. Och ändå har den kanske största förändringen genomförts under det år som gått sedan
dess, då föreningen både bytt namn och förgrenat verksamheten. Nu har Kvinnojouren Öresund
och Ungdomsjouren Öresund etablerat sig som
Malmös största stödverksamheter för både kvinnor och ungdomar. Personalen är i alla led oerhört
kompetenta och erfarna, och i egenskap av det
kan vi bättre än någonsin stödja och hjälpa fler
kvinnor, barn och ungdomar som utsätts för våld,
som mår dåligt och som behöver stöd. Samtidigt
eskalerar våldet i samhället kontinuerligt, och vi
lever dessutom i en tid av extra utbredd isolering
som leder till än mer våld och psykisk misshandel
för de utsatta. Det är en negativ spiral så behovet
av hjälp bara växer, och trycket på jourerna ökar.
Utan handfast agerande på högsta politiska nivå
mot det ökande våldet är det lite som att ösa
vatten med en gaffel. Det måste till krafttag.

stödverksamhet och aktiviteter, inklusive kompetensutveckling. Lägg därtill det framväxande
kravet på offentlig upphandling, som riskerar
att utestänga och bidra till de ideella jourernas
avveckling genom förfaranden som inte värnar
om civilsamhällets särart. Det ställer dem även i
konkurrens med privata aktörer som ofta saknar
den kompetens som krävs för att stödja och hjälpa
kvinnor och barn på flykt med annat än enbart
tak över huvudet efter att ha flytt från sina hem.
Vi är många kvinno- och ungdomsjourer i Sverige som dagligen lever med dessa
utmaningar parallellt med verksamheten som
bemöter behov som aldrig sinar. Vi efterlyser tydliga förutsättningar i form av bland annat
konkret samverkan med offentlig sektor och
kommunala verksamheter. Och, inte minst, en
garanterad, hållbar och långsiktig finansiering
av denna typ av verksamhet. Det skulle spara
samhället många, många kronor - för att inte tala
om många kvinnors, barns och ungdomars liv.
Det är verkligen en ynnest och ett
privilegium att få vara en liten del av den livsviktiga verksamhet Kvinnojouren Öresund och
Ungdomsjouren Öresund utgör och outtröttligt
bedriver. Jag och vi alla, i både styrelsen och
verksamheten med såväl anställda som volontärer, hoppas att du får en god inblick i hur vardagen ser ut för många människor i vårt avlånga
land genom denna verksamhetsberättelse.
Varmt tack för att just Du engagerar dig
och stödjer oss i vårt dagliga, idoga arbete för ett
jämställt samhälle fritt från våld.

“Nu har Kvinnojouren Öresund och
Ungdomsjouren Öresund etablerat sig
som Malmös största stödverksamheter
för både kvinnor och ungdomar”
Redan 1993 antog FNs Generalförsamling
“Deklarationen om avskaffande av våld mot kvinnor”. Det är 28 år sedan. Trots det är det fortfarande civilsamhället som säkerställer att kvinnor
som utsätts för våld faktiskt får hjälp. Hjälp att
fly till ett skyddat boende med stöd och trygghet.
Hjälp att hitta vägen i snåret av alla myndighetskontakter som krävs för en ny, trygg tillvaro. Det
handlar om ideella krafter som är helt beroende
av bidrag och donationer för att kunna göra
sitt jobb. Det är en ytterst osäker finansiering
som ibland innebär utbetalning av medel som
ska spenderas inom ibland så kort tid som ett
kvartal. Medel som ska täcka löner, lokaler,

Kristina Windseth, ordförande
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Vi upprättade en chatt för kvinnor med fasta
tider samt möjlighet till tidsbokning utanför
ordinarie chattider. Chatten utgör ett diskret
sätt att kontakta Kvinnojouren när inte telefon
eller besök är alternativ att tillgå.

Foto: Sarah Perfekt
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Ett år präglat av covid-19
Framväxten av en skuggpandemi

Det här gjorde vi
• Upprättade en chatt för kvinnor med fasta tider samt
möjlighet till tidsbokning utanför ordinarie chattider.
Chatten utgör ett diskret sätt att kontakta Kvinnojouren
när inte telefon eller besök är alternativ att tillgå.

2020 går till historien som året då en förödande
pandemi, föranledd av utbrottet och spridningen
av covid-19, överväldigade världen. Vi, liksom
flera kvinno-, tjej- och ungdomsjourer världen
över, larmade tidigt om att arbetslöshet,
permittering, arbete och studier hemifrån för att
minska smittspridningen samt olika restriktioner
bidrog till framväxten av en skuggpandemi:
mäns våld mot kvinnor och deras barn parallellt
med en tilltagande psykisk ohälsa i samhället.
Samhällets omställning medförde att många
kvinnor och barn kom att spendera nästan alla
dygnets timmar med en våldsutövande och
kontrollerande man eller annan anhörig. Det blev
svårare — ibland rent av omöjligt — för kvinnor,
barn och ungdomar att nå stödverksamheter.
För att fortsatt kunna nå ut och bidra till att
minska smittspridningen i samhället ställde vi därför
om genom att anpassa flera av våra verksamheter.
Omställningen innebar både nya och
höga kostnader för föreningen. Det blev också
svårare för oss, som innan pandemin haft omfattande utåtriktad verksamhet, att nå ut till kvinnor och ungdomar när arbetsplatser, skolor, SFI
och föreningar stängde eller ställde om digitalt.
Flera aktörer i offentlig sektor, exempelvis Malmö Stad, Region Skåne, Brottsofferfonden
eller Socialstyrelsen, såg till att kvinno-, tjej-, och
ungdomsjourerna skulle klara omställningen
för att både kunna upprätthålla och utveckla
verksamheterna under pandemiåret 2020.
Framförallt gav det förutsättningar för oss att
kunna nå kvinnor, barn och ungdomar i behov av
stöd och hjälp.

• Vi utökade Ungdomsjourens chattider från ett till tre
tillfällen i veckan samt möjliggjorde tidsbokning utanför
ordinarie chattider.
• Öppnade för möjlighet att få tala med en kurator
utomhus eller på promenad. Vi ville tillgodose kvinnors
och ungdomars behov av fysiska stödsamtal.
• Växlade upp vår digitala närvaro och aktivitet för ökad
synlighet i sociala medier.
• Enda kvinnojour i Malmö som, för att minska
smittspridning, upphörde med kollektivboende.
• Platserna i våra skyddade boenden halverades
och således även intäkterna när vi upphörde med
kollektivboende för att minska smittspridningen. Varje
kvinna eller familj tilldelades istället eget boende. Det
var nödvändigt för att säkerställa både de boende
kvinnornas, barnens och personalens hälsa. En negativ
effekt av det är ett ekonomiskt bortfall i fråga om
placeringsintäkter — intäkter som finansierar de övriga
verksamheterna.
• Malmö Stads Arbetsmarknads- och Socialnämnd
fattade beslut om ett stärkt stöd till idéburna
organisationer med social inriktning med anledning av
covid-19 i december 2020.
• Socialstyrelsen fördelade extra anslag med anledning
av covid-19 till riksorganisationer för kvinno- och
tjejjourer i Sverige 2020. Unizon, som sökte och
beviljades stor del av statsbidraget, fördelade medlen
bland sina medlemsjourer och som kom oss till del.
• Region Skåne fördelade medel till civilsamhället i Skåne
med syfte att främja psykisk hälsa, 2020.
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VERKSAMHETERNA
I SIFFROR 2020
Under de allra kallaste mörka
vintermånaderna oktober, november och
december — när Sverige stängde ner och
andra vågen av Corona var ett faktum — ökade
samtidigt våra kontakttillfällen som allra mest.
Stödtelefonen ringde som aldrig förr, och
kvinnorna och ungdomarna som kontaktade
oss vittnade om våld och utsatthet, om
psykisk ohälsa och social isolering fast med
sin förövare. Allt i skuggan av den pågående
pandemin.

+294%

ökning av antal kontakttillfällen
under oktober 2020 jämfört
med oktober 2019

+618%

ökning av antal kontakttillfällen
under november 2020 jämfört
med november 2019

Skyddat boende
Totalt antal placeringar i föreningens skyddade
boende uppgick till 12 placeringar, varav 12
kvinnor samt 19 medföljande barn och en
medföljande manlig partner. Det totala antalet
övernattningsdygn för kvinnor uppgick till
905 och för barn uppgick antalet till 2 213.
Genomsnittligt spenderade kvinnorna 82 dygn
och barnen 116 dygn i föreningens skyddade
boende. Det högsta antalet dygn kvinnor
och barn vistades i föreningens skyddade
boende var 366 dygn varav det minsta var
ett dygn. Totalt antal för mannen var 366
övernattningsdygn.

8

+394%

ökning av antal kontakttillfällen
under december 2020 jämfört
med december 2019

474

99

gånger har vi hjälpt
kvinnorna i vårt
skyddade boende med
pappersarbete

telefonsamtal/smskontakter med kvinnorna i
vårt skyddade boende

257

702

kontaktstöd med olika
myndigheter för kvinnorna
i vårt skyddade boende

stödsökande ungdomar i
vår öppenmottagning

583

14

gånger har vi haft
workshop i lägenhetssök
med kvinnorna som bor i
vårt skyddade boende

kontakter med kvinnor i vår
öppenmottagning

30

20

gånger har vi haft
aktiviteter med barnen
och ungdomarna i vårt
skyddade boende

stödsamtal med barn/
ungdomar i vårt skyddade
boende

274

38

återkommande stödsamtal
i vår öppenmottagning

medföljningar till olika
myndigheter
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Verksamhetschefen Sara: “En
helt ny bas att stå på”
Föreningen
Kvinnojouren
Öresund
och
Ungdomsjouren Öresund gjorde 2020 en total
förvandling, och vilken fantastisk åktur det blev!
ATIM, som föreningen hette tidigare, var i stort
behov av förnyelse och utveckling, och med ny
verksamhetschef på plats och flera nya ledamöter
i styrelsen gick startskottet och en välbehövd totalrenovering var ett faktum. Idag stoltserar vi med
att vara två verksamheter istället för en, då både
Kvinnojouren och Ungdomsjouren ökade under
året kraftigt i storlek och samtidigt växte isär, och
därför fick stå på egna ben med nya namn och
egna loggor. Med de nya namnen tydliggjorde vi
också vårt arbete, fick en helt ny bas att stå på och
flera behövande började också hitta fram till oss.
Vi utökade kraftigt vår personalstyrka,
tryggade upp anställningar och har under året
fokuserat mycket på kompetensutveckling. Vi
har vässat till vår kunskap ytterligare och kan
idag erbjuda ett individanpassat förstklassigt
och professionellt stöd för varje våldsdrabbad
kvinna, barn eller ungdom i behov av hjälp.
Vi arbetar rikstäckande med stödsamtal
via chatt, mail och telefon och finns numera i
dessa pandemitider även på digitala videomötesforum. För att avlasta och korta de redan hårt
belastade vårdköerna öppnade vi i höstas upp en
samtalsmottagning för ungdomar i behov av att
prata med en trygg vuxen. En ungdom kan på så
vis träffa en av våra erfarna kuratorer bara dagar
efter att en första kontakt
gjorts, istället för att tvingas vänta fem-sex månader, eller i värsta fall ett
år, för en samtalskontakt
inom vården eller kommunen. Att vi så snabbt
kan hjälpa när någon
behöver oss som allra
mest är mycket viktigt. Vi
vet att vår hjälp räddar liv.

Vi har börjat förekomma alltmer i media och förra året fokuserades det mycket både på att knyta
fler kontakter hos massmedia, men också på att
synas mer i sociala medier för att nå ut ännu
längre. Antalet medlemmar höjdes kraftigt under
året och allt fler företag och privatpersoner både
upptäckte och önskade stötta oss på olika sätt.
Inte bara föreningen och verksamheterna förnyades, även kontoret fick sig en
välbehövd uppfräschning. Många som nu
besöker oss berättar om hur varmt och välkomnande det känns att komma innanför våra
dörrar. Vi har under året tillsammans skapat
oss en trivsammare arbetsmiljö och är idag
stolta över vår arbetsplats och vårt viktiga arbete.
Under 2020 har vi växt kraftigt på både
längden och bredden, och det har varit en
intensiv men otroligt häftig resa som gjorts. Vi
är Malmös största kvinnojour, och numera är
vår ungdomsjour — den enda i Malmö — även en
av de större ungdomsjourerna i hela Sverige. Vi
på Kvinnojouren Öresund och Ungdomsjouren
Öresund behövs dessvärre mer än någonsin, men
2020, mitt under en pågående pandemi, har vi
också kunnat göra som störst skillnad för de allra
svagaste i samhället. Detta är bara början och
det ska bli spännande att leda, utveckla och följa
verksamheterna med vad de kommande åren har
att erbjuda!

Kvinnojouren
Öresund
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Ungdomsjouren
Öresund
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Med kompetensutveckling i fokus
• Outcomes Star - ett samlat samtalsverktyg för att
skapa och följa utveckling och förändring hos en individ.
Kvinnojouren Öresund och Ungdomsjouren Öresund är
de enda i Sverige som använder verktyget, som sedan
länge redan används av våra nordiska grannar och
andra länder över hela världen. Verktyget som tillämpas
för våldsutsatta kvinnor är Empowerment Star, och för
ungdomar My Mind.

För att bibehålla den höga kvalitetsnivån på
individanpassad hjälp och stöd som kvinnor,
barn och ungdomar erhåller i kontakt med oss,
är det viktigt med löpande kompetensutveckling
för personalen. När världen plötsligt drabbades
av en pandemi och det dagliga sattes på paus
togs tillfället i akt att satsa med full kraft på att
vidareutveckla verksamheterna och personalen.
De utbildningar som genomfördes var följande:

• PATRIARK - en hot- och riskbedömningsmetod som ger
stöd och struktur för att identifiera problem, kartlägga
risker och välja relevanta stöd- och skyddsinsatser vid
risk för hedersrelaterat våld.
• FREDA - en standardiserad hot- och riskbedömningsmetod som ger stöd och struktur för att identifiera
våldsutsatthet, kartlägga risker och välja relevanta stödoch skyddsinsatser för personer som utsatts för mäns
våld eller våld i nära relationer.

• Grundutbildning i Barnkonventionen och
Barnkonventionen i Rättstillämpningen som anordnades
av Länsstyrelsen Skåne. Vi var bland de allra första som
utbildades i Barnkonventionen när den precis hade blivit
lag och året just hade börjat.

• Fundraising, filantropi och resursmobilisering - som
vinnare av John Kelly-stipendiet gick verksamhetschefen
Sara en 3-dagarsutbildning och erhöll viktiga verktyg
i insamling, välgörenhet och resurser. Utbildningen,
som utfördes av Brakeley Nordic, hade deltagare
från hela Norden och bland deltagarna fanns bl a
Barncancerfonden och Norske Kreftforeningen.

• Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation,
Nationellt Centrum för Kvinnovåld, NCK - en obligatorisk
introduktionskurs för samtliga anställda.
• Motivational Interviewing, Motiverande Samtal, MI - en
samtalsmetod som används i rådgivning och behandling
för att underlätta förändringsprocesser i syfte att främja
motivation och beteendeförändring.
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Föreningen i media
Det har varit ett händelserikt år för både oss och för omvärlden,
och därför har vi många gånger också uppmärksammats i media.
Det har skrivits reportage om oss i lokaltidningar och Kvällsposten
samt debattartiklar i Sydsvenskan. Intervjuer har gjorts med
rikstäckande större nyhetstidningar såsom Expressen och
Aftonbladet, och även radio, SVT och TV4-nyheterna har besökt och
intervjuat oss när de behövt sakkunnig expertis och svar på svåra
frågor. Det är viktigt att vi får — och också tar — nyhetsutrymmet
för att berätta för svenska folket om våra målgrupper och om det
våld de får utstå. Brotten sker överallt i samhället och förekommer
i samtliga samhällsklasser, och vi på Kvinnojouren Öresund och
Ungdomsjouren Öresund har därför en särskilt viktig roll, då vi är
kvinnors och barns röstbärare. Vi talar för dem som inte kan eller
vågar berätta själva.

Ett axplock...
• Ökat tryck på kvinnojourer - många tvingas vara hemma med sin förövare.
SVT, 25 mars 2020
• “Vi uppmanar ansvariga politiker i Region Skåne: Låt inte brist på
handlingskraft vara skäl till att svika offer för sexuellt våld.”.
Sydsvenskan, 20 april 2020
• Risken för våld i nära relationer ökar under pandemin.
Sydsvenskan, 1 maj 2020
• Grova övergrepp - vanligt i ungas relationer.
Lokaltidningen, 11 maj 2020
• Barn i skyddade boenden nekades skola.
Aftonbladet, 26 oktober 2020
• Kvinnor isoleras med kameror och coronaförbud.
Aftonbladet, 26 oktober 2020
• Stort tryck på ungdomsjour: “Det ökar för varje månad”.
Lokaltidningen, 28 oktober 2020
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Röstbärare för
kvinnor, barn
och ungdomar
Vår funktion som röstbärare för kvinnor och barn
som utsätts för mäns våld är avgörande för att
realisera vår vision om ett jämställt samhälle fritt
från våld. Vårt största uppdrag är att säkerställa
att kvinnors och barns situation synliggörs i det
politiska samtalet tillika samhällsdebatten genom
att väcka opinion kring frågor som rör mäns våld
mot kvinnor och deras barn. På så vis skiljer vi
oss markant från dels offentlig sektor och dels
privata aktörer som driver skyddade boende med
vinstintresse. Här delar vi med oss av ett axplock
av allt vi hör och ser i vår kontakt med de kvinnor,
barn och ungdomar vi hjälper.

“Jag kan inte berätta
för min familj vem jag
egentligen är kär i”

“Jag har fotografier på
blåmärken, som jag aldrig
vågat visa för någon”

“Jag vågar inte vara
ensam hemma med min
pappa”

“Jag vill att soc får veta. Jag
orkar inte fler gånger liksom.

“Utan er hade jag inte

Eller jag orkar väl, men det

varit där jag är idag”

känns mer jobbigt de senaste
gångerna. Det är som det är
jobbigare efter jag pratat med

“Tack för att du ville

er. Det är som jag fattar mer
om hur fel det är. Det känns

lyssna när vi chattade

skönt att berätta för dig”

tidigare, det hjälpte”
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“Varje dag säger han till
mig hur värdelös och ful
jag är, att jag är en hemsk
mamma och att han kommer
ta barnen ifrån mig”
15
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Ett händelserikt år
2020 har varit ett synnerligen händelserikt år. Här
presenteras en uppsjö av insatser och aktiviteter
som genomförts i egen regi och i samverkan
med andra aktörer såsom myndigheter, skolor
eller andra aktörer i både offentlig och idéburen
sektor med koppling till verksamhetsområdet
Våld i nära relation.
• Varje år den 25 november uppmärksammar vi
Internationella dagen för avskaffandet av våld mot
kvinnor! Dagen till ära ställde vi oss på Gustav Adolfs torg
och bjöd förbipasserande på kaffe och godis samt delade
ut information om våra verksamheter
• Medverkade i Joakim Medins rapport om jourrörelsen
under pandemin, Samhällsbärarna
• På Internationella kvinnodagen den 8 mars deltog vi i en
demonstration i Malmö samt ett panelsamtal om våld i
nära relation i Landskrona
• Tillsammans med Kraftstationen i Malmö, en verksamhet
som drivs av Svenska Kyrkan, anordnade vi under
en veckas tid Sommar på Kraft, ett corona-anpassat
alternativ till roliga och meningsfulla aktiviteter för
ungdomar när Malmöfestivalen ställdes in 2020
• Inom ramen för Rädda Barnens samverkansprojekt mot
hedersrelaterat våld och förtryck, ”Kärleken är Fri”,
besökte vi skolor i Malmö
• Genomförde flera kampanjer på sociala medier om våld/
heder kontinuerligt under året
• Presenterade föreningen och verksamheterna samt
föreläste om våld i nära relation för Malmöpolisen som
besökte oss
• Tog regelbundet emot socialpedagog- och
socionomstudenter för studiebesök samt för att medverka
i uppsatsarbeten kring vårt uppdrag och arbete
• Genomförde dialogmöte med Miljöpartiet Malmö
• Vi har föreläst om våld i nära relation för föreningar som
Café Lajvet, Romska föreningen samt Inner Wheel
• Vi har genomfört föreläsningar om våld i nära relation för
SFI-grupper i Malmö

16

Verksamhetsberättelse 2020

17

Kvinnojouren Öresund | Ungdomsjouren Öresund

Tillsammans är vi starka
Vi är en stolt medlemsjour i riksförbundet
Unizon som representerar över 130 idéburna
kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer i
Sverige som alla verkar för ett jämställt samhälle
fritt från våld. Trots den rådande pandemin
har vi ändå deltagit digitalt i viktiga kongresser,
årsmöte, utbildningar och möten, och även om
det inte alls är samma sak som att träffas och
mingla på plats, har vi som verksamheter ändå
kunnat förkovra oss i kunskap och kommit nära
Unizons kansli.
I september fick vi äran att få besök av
ordförande Olga Persson, Maria Björsson
som är sakkunnig inom kvinnofrid samt
pressekreteraren Vesna Prekopic. Vi fick
möjlighet att berätta om alla de förändringar
som hänt våra verksamheter under året och
resan dit. Vi pratade även länge om Sveriges
viktiga kvinnojoursrörelse och vart framtiden
verkar ta oss.

På bild från vänster: Olga Persson förbundsordförande
Unizon, Maria Björsson sakkunnig kvinnofrid Unizon, Sara
Paulsdotter Hellberg verksamhetschef Kvinnojouren Öresund
och Ungdomsjouren Öresund samt Kristina Windseth
styrelseordförande Kvinnojouren Öresund och Ungdomsjouren
Öresund
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Medlemskap i andra
organisationer
Gränsöverskridande nätverk och samverkan utgör grundläggande förutsättningar för ett långsiktigt,
hållbart och effektivt arbete för att lösa komplexa samhällsutmaningar som mäns våld eller våld i nära
relation samt ungdomars utsatthet och psykiska ohälsa. Vår förening har i flera år värnat om att utveckla
nätverk och samverkan såväl inom kvinno-, tjej- och ungdomsjourrörelsen som utom. Det finns mycket
att lära genom att lyfta blicken från det egna fältet. Nedan följer ett urval av nätverk och samverkan som
föreningen ingår i, och andra som vi uppvaktat under 2020.

Famna driver frågor som rör utveckling och
tillväxt inom idéburen välfärd i Sverige och inkluderar sina medlemsorganisationer i det arbetet.
Genom vårt medlemskap har vi kunnat dra fördel
av information och kunskap via medverkan i branschspecifika samverkansnätverk. Vi ingår lokalt i
Famna Syd för att driva frågor som rör idéburen
sektors utveckling och tillväxt i Skåne.

Nätverket representerar civilsamhället i Skåne
- allt ifrån studieförbunden, idrottsföreningar
och sociala entreprenörer till kvinno- och ungdomsjourer. Fokus är på förutsättningsfrågor som
rör den idéburna sektorns möjligheter att inkluderas och bidra till hållbar samhällsutveckling
i Skåne. Vi är medlem i Nätverket sedan flera år
tillbaka. Kristoffer valdes in i Nätverkets styrelse
på Nätverkets årsmöte den 26 mars 2020 och blev
omvald på årsmötet den 25 mars 2021.

Malmö Ideella är en paraplyorganisation som tillvaratar och representerar civilsamhället i Malmö.
Hela 374 olika föreningar är medlemmar i Malmö
ideella samt 19 samarbetsorganisationer. Malmö
ideella bidrar centralt till en hållbar och jämlik
utveckling i staden bland annat genom sin roll i
Malmöandan — den lokala överenskommelsen om
samverkan mellan offentlig och idéburen sektor
i staden. Vidare även genom verksamheter med
fokus på integration och sysselsättning. Vi är
medlem sedan flera år tillbaka.

Fremia, tidigare KFO och IDEA, är en arbetsgivarorganisation för aktörer i civilsamhället och
idéburen sektor. Vi har varit anslutna till Fremia
i flera år. Via medlemskap hos Fremia erhåller
vi styrelseförsäkring, rådgivning kring HR eller
arbetsrättsliga frågor samt kunskapsunderlag.
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Sara blickar framåt
Kvinnojouren Öresund och Ungdomsjouren Öresunds
verksamhetschef reflekterar över framtiden
Vad hoppas vi har hänt till nästa år?

Som ideell förening står vi den kommande tiden
inför flera svåra utmaningar som kan vara direkt
avgörande för vår förenings överlevnad. Det
handlar främst om möjligheten till finansiering för våra verksamheter, öppenmottagningar
och vårt skyddade boende. Allt fler kommuner
upphandlar numera skyddat boende och allt färre
handläggare inom socialtjänst placerar våldsutsatta kvinnor och barn på kvinnojourer. Istället
väljs upphandlade, ofta privata aktörer som vanligen saknar kunskap om våldsutsatta människor
i kris och inte heller erbjuder stödsamtal för
behandling av trauman. Vi hör om våldsutsatta
familjer som sitter bakom galler ute i en stuga i
djupaste skogen eller i en förfallen fastighet på
öde landsbygd, utan vare sig närhet till skola eller
arbetsmöjligheter och utan att få stöd.
I flera år har kvinnojoursrörelsen, med
sina imponerande dryga fyrtio år av erfarenhet
och kompetens, stretat emot att delta inom
samma fält som vinsttörstande företag som
varje år plockar ut miljoner i vinst. Istället har
vi försökt få politiker och tjänstemän att förstå
andra möjliga källor till finansiering, men utan
framgång. Vi har nu insett att vi inte kan fortsätta
motarbeta utvecklingen, vi är tvungna att acceptera och blicka framåt för att vi ska ha en rimlig
chans. Vi vill inte gärna delta i upphandling, men
vi vill fortsätta hjälpa våldsutsatta kvinnor och
barn och får då helt sonika acceptera vilken väg
vårt samhälle tar oss. Vi har därför grundligt läst
på om offentlig upphandling och även beslutat
om att lämna anbud till kommunerna. Vi hoppas
att vi därigenom kan fortsätta göra skillnad för
våldsutsatta kvinnor och barn och också fortsätta
arbeta preventivt i skolorna med ungdomarna. Vi
behövs mer än någonsin, men varför ska det vara
så svårt att förstå?

• Att kvinnojourerna i Sverige erhåller långsiktig finansiering,
för att underlätta planering, expandering och rekrytering
för flera år i taget.
• Att Sverige och regeringen ger kvinnojoursrörelsen det
erkännande som vi är värda, förstår vår kapacitet och
värnar om vikten att låta oss finnas kvar.
• Att mäns våld mot kvinnor ses på med samma allvar som
mäns våld mot män, och att relationsbrott får en högre
prioritet hos polis, åklagare, nämndemän och domare.

Sara Paulsdotter Hellberg, verksamhetschef

21

Kvinnojouren Öresund | Ungdomsjouren Öresund

Kvinnojouren Öresund och
Ungdomsjouren Öresunds
organisation
Styrelsen utgör i samråd med verksamhetschefen det verkställande och förvaltande organet som leder det
övergripande arbetet löpande under året. Verksamhetschefen ansvarar för det operativa arbetet, vilket
inkluderar personal-, löne- och budgetansvar, och utgör Kvinnojouren Öresund och Ungdomsjouren
Öresunds primära kontakt med media. Verksamhetschef rapporterar i sin tur till styrelsen vilken utgör
arbetsgivare och ledning i organisationen med visionärt och strategiskt ansvar för föreningens utveckling.
Under året har styrelsen hållit regelbundna möten där frågor som rör verksamhetens drift och
utveckling diskuterats och följts upp löpande. Totalt har styrelsen haft 12 protokollförda möten under
verksamhetsåret 2020. Styrelsen har under året bestått av 5 ordinarie ledamöter och två suppleanter varav
en avgick i juni 2020.

Kristina Windseth, ordförande
Kristoffer Tingbacke, vice ordförande			
Anna Pearson, kassör
Amie-Lee Py Villablanca, ledamot			
Denise Hallbäck, ledamot
Robin Stockman, suppleant
Josefine Hjertström, suppleant (avgick juni 2020)

Sara Paulsdotter Hellberg, verksamhetschef
Agneta, verksamhetsadministratör
Kristoffer, verksamhetsutvecklare
Amanda, kommunikatör
Frida, kurator
Anfal, kurator
Therese, kurator
Hanna, kurator
Nadia, boendestödjare
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Johnny Persson, revisor, Baker Tilly Malmö
Sofia Andersson, valberedning
Johanna Wagner, valberedning
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Styrelsen

Kristina Windseth
Ordförande

Kristoffer Tingbacke
Vice ordförande

Amie-Lee Py Villablanca
Ledamot

Denise Hallbäck
Ledamot
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Anna Pearson
Kassör
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FRÅN HJÄRTAT ETT VARMT TACK
TILL VÅRA SAMARBETSPARTNERS
SOM STÖTTAT OSS UNDER ÅRET
Unizon
Socialstyrelsen
Region Skåne
Länsstyrelsen Skåne
Malmö Stad
Pearson & Partners AB
HS Advokatbyrå
Iveqy

ID Kommunikation
Rädda Barnen
Voov
Butch.
Exakta
Lush Malmö
Isadora
Flash

Ica Malmborgs Limhamn
Doula Caroline Thente
Drivers Against Child Abuse
Hugo Stenbecks stiftelse
Karo Pharma AB
Brottsofferfonden
Framkalla

...och varmt tack även till er som vi har missat!
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FÖR ETT JÄMSTÄLLT SAMHÄLLE
FRITT FRÅN VÅLD

Kvinnojouren
Öresund

Ungdomsjouren
Öresund

Budget
Kvinnojouren Öresund och Ungdomsjouren Öresund
Org.nr: 846501–4218
Period: 2022-01-01 – 2022-12-31

Rörelsens intäkter
Medlemsavgifter
Statsbidrag/verksamhetsbidrag
Malmö Stad-Org. & Utvecklingsbidrag
Intäkter skyddat boende
Övriga intäkter/tjänster
Gåvor
Summa rörelseintäkter

Rörelsens kostnader

10 000,00
0,00
800 000,00
1 000 000,00
0,00
0,00
1 810 000,00

Kostnader boende

BRUTTOVINST

-500 000,00

1 310 000,00

Övriga externa kostnader

Totala externa kostnader

-1 100 000,00

Personalkostnader

Totala personalkostnader

-4 500 000,00

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER

-6 100 000,00

BERÄKNAT RESULTAT

-4 290 000,00

Kvinnojouren Öresund och Ungdomsjouren Öresund

Verksamhetsplan för 2021/2022

Föreningens vision är ett jämställt samhälle fritt från våld

Föreningens arbete ska utifrån ett kvinnoperspektiv och ett barnperspektiv och genom demokratiska
arbetsformer präglas av respekt för alla människors lika värde, socialt ansvar, hederlighet och öppenhet.
Med viljan att skapa förutsättningar för jämställdhet på livets alla områden och med insikt om att mäns
våld mot kvinnor, våld i nära relationer samt att vuxnas våld mot barn är det yttersta uttrycket för det
ojämställda samhälle vi lever i med särskilt fokus på frågor som rör kvinnors, tjejers och barns rätt till
frihet från våld och förtryck.

Här följer Kvinnojouren Öresund och Ungdomsjouren Öresunds verksamhetsplan för det kommande
verksamhetsåret. Planen innehåller tre delar: Huvudmål 2021–2022, Fokusområde 2021–2022 samt
Ordinarie verksamhet.

Huvudmål 2021–2022
Föreningen arbetar efter fyra huvudmål:
1) Föreningen erbjuder verksamhet med stöd, rådgivning, skydd, och omsorg till kvinnor och
deras barn samt eventuella familjemedlemmar, inklusive manlig partner och vuxna söner, som
utsätts eller är i risk att utsättas för mäns våld eller våld i nära relation, professionellt och med
hög kvalitet.
2) Föreningen erbjuder verksamhet med stöd, hjälp och rådgivning till ungdomar i behov av
samtal med en trygg vuxen i syfte att främja ungas psykiska hälsa samt förebygga utsatthet,
professionellt och med hög kvalitet.
3) Föreningens preventions- och påverkansarbete och kunskap rörande mäns våld eller våld i
nära relation samt ungdomars utsatthet samt psykisk ohälsa har spridits till aktörer med
koppling till verksamhetsområdet och målgrupperna samt till allmänheten i stort.
4) Föreningen har genom utvecklad samverkan med offentlig sektor, civilsamhället och
näringslivet säkrat hållbar och långsiktig finansiering för verksamheternas drift och utveckling.

Sida 1 av 3

Under huvudmål 1 verkar föreningen genom att:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Bedriva jourverksamhet, öppenmottagning samt skyddat boende för kvinnor och deras barn
samt eventuella familjemedlemmar, inklusive de som saknar dokumentation.
Säkerställa och verka för att kvinnors och deras barns rättigheter beaktas och värnas.
Arbeta aktivt med integrationsfrågor med målgruppen.
Erbjuda relevant pedagogisk hjälp och praktiskt stöd för barn och ungdomar i skyddat boende.
Erbjuda barnomsorgsverksamhet i det skyddat boendeverksamheten.
Bedriva volontärverksamhet.
Bedriva utvecklingsarbete för internationellt samarbete på verksamhetsområdet
Upprätthålla kontinuerlig kompetensutveckling, evidensbaserad praktik, samt bedriva
systematiskt kvalitetsarbete.
Främja kvalitetsutveckling, nätverk och samarbeten med aktörer i civilsamhället, offentlig
sektor, lärosäten samt näringslivet

Under huvudmål 2 verkar föreningen genom att:
o
o
o
o
o
o

Bedriva jourverksamhet och öppenmottagning för ungdomar i behov av professionellt
stödsamtal med en kurator inklusive ungdomar utan dokumentation.
Säkerställa och verka för att barn och ungdomars rättigheter beaktas och värnas.
Bedriva volontärverksamhet.
Bedriva utvecklingsarbete för internationellt samarbete på verksamhetsområdet
Upprätthålla kontinuerlig kompetensutveckling, evidensbaserad praktik, samt bedriva
systematiskt kvalitetsarbete.
Främja kvalitetsutveckling, nätverk och samarbeten med aktörer i civilsamhället, offentlig
sektor, lärosäten samt näringslivet

Under huvudmål 3 verkar föreningen genom att:
o

o

o
o
o

Bedriva förebyggande arbete i syfte att sprida information, bidra till ökad kunskap-, och väcka
opinion om kvinnofridsfrågor, framförallt mäns våld mot kvinnor, våld i nära relation,
hedersrelaterat våld och förtryck.
Bedriva förebyggande arbete i syfte att sprida information, bidra till ökad kunskap-, och väcka
opinion om ungas psykiska ohälsa, utsatthet och stödbehov, ungas relationer, sexualitet och
samtycke samt barn och ungdomars rättigheter och möjligheter att få hjälp och stöd.
Delta i- och främja kunskapsbildning och forskning lokalt, nationellt och internationellt
Främja kvalitetsutveckling, nätverk och samarbeten med aktörer i civilsamhället, offentlig
sektor, lärosäten samt näringslivet
Synliggöra brister och föreslå förbättringar beträffande samhällets hantering av frågor som rör
verksamhetsområdet, delta i och stimulera och initiera offentlig debatt samt vara
remissinstans som bevakar och besvarar utredningar som rör kvinnofridsarbetet samt ungas
psykiska hälsa och utsatthet.

Sida 2 av 3

Under huvudmål 4 verkar föreningen genom att:
o

o
o
o

Bevaka-, upprätthåll befintlig-, eller sök finansiering via statsbidrag, verksamhets- eller
organisationsbidrag som utlyses och fördelas av finansiärer eller bidragsgivare i offentlig
sektor, civilsamhället, näringslivet och lärosäten.
Tillskansa sig information och kunskap om upphandling samt idéburet offentligt partnerskap
(IOP) som former för finansiering och samverkan.
Delta i- och lämna anbud till upphandling av verksamhet för våldsutsatta kvinnor/personer
och deras barn samt upphandlingar i övrigt inom verksamhetsområdet.
Ta initiativ till- och lämna förslag på IOP, i egen regi eller i samverkan med andra
organisationer i civilsamhället, till offentliga aktörer såsom kommuner, regioner eller
myndigheter.

Fokusområde 2021–2022
Under 2021–2022 kommer Kvinnojouren Öresund och Ungdomsjouren Öresunds fokus vara inriktat
på våra verksamheters överlevnad, men även dess utveckling och expansion. Detta sker genom att:
1) Bedriva påverkansarbete genom att synliggöra föreningens värdegrund, vår särart och
mervärde, där feministiskt, icke-vinstdrivande, socialt arbete bidrar till politisk påverkan.
2) Utveckla nya former för samverkan genom upphandling, IOP samt statsbidrag.
3) Arbeta för att säkerställa att föreningen har en långsiktig och förutsägbar finansiering.
4) Utreda hur dels våldsutsatta kvinnor och barn i högre utsträckning ska få skydd och stöd hos
oss genom placeringar och stödinsatser i synnerhet genom utvecklad samverkan med
socialtjänst, polis och rättsväsendet, och dels hur ungdomar i högre utsträckning kan få
kunskap om sina rättigheter, information om- och få ta del av stödinsatser vi erbjuder.

Ordinarie verksamhet
Utöver ovannämnda fokusområde kommer föreningen även fortsätta arbeta med ordinarie
basverksamhet utifrån huvudmålens inriktning, och det som föreningens stadgar beskriver att
föreningen ska verka för. Det betyder att som tidigare år upprätthålla och utveckla
öppenmottagningen samt skyddat boende för kvinnor och deras barn samt familjer som utsätts eller
är i risk att utsättas för mäns våld eller våld i nära relation. Detsamma gäller öppenmottagningen för
ungdomar med psykisk ohälsa eller annan utsatthet i behov av kvalificerat stöd, samt även
preventions- och påverkansarbetet i samhället i syfte att sprida information, kunskap och väcka
opinion kring frågor som rör kvinno- och barnfridsområdet.

Sida 3 av 3

§1

Stadgar antagna maj 2004
Reviderade den 17 juni 2019
Reviderade den 24 maj 2021

Namn och säte

Föreningens namn är Kvinnojouren Öresund och Ungdomsjouren Öresund.
Föreningen utgörs av två oberoende men integrerade och likvärdiga verksamheter:
Kvinnojouren Öresund samt Ungdomsjouren Öresund.
Föreningen har sitt säte i Malmö, med organisationsnummer 846501-4218.

§2

Form, ändamål och verksamhet

Kvinnojouren Öresund och Ungdomsjouren Öresund är en fristående, partipolitiskt och religiöst obunden ideell
förening.
Föreningens vision är ett jämställt samhälle fritt från våld.
Föreningen och dess verksamheter är rikstäckande och arbetar förebyggande, stödjande och skyddande med
våldsutsatta kvinnor och deras barn och ungdomar. Föreningen arbetar för individen, oberoende av bakgrund,
livssituation samt avsaknad av dokumentation. Föreningen arbetar med att motverka mäns våld mot kvinnor och
deras barn och ungdomar, hedersrelaterad problematik och ojämställdhet.
Föreningen ska främst:
− Bedriva jourverksamhet och öppenmottagning för kvinnor, barn och ungdomar. Genom förebyggande och
stödjande insatser arbeta mot förtryck, våld i nära relationer i form av fysiskt, psykiskt, sexuellt och
ekonomiskt våld samt hedersrelaterat våld.
− Erbjuda skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras barn och ungdomar samt män utsatta för
hedersrelaterat våld som medföljer kvinna till skyddat boende.
− Erbjuda relevant pedagogisk hjälp och stöd för barn och ungdom i skyddat boende.
− Hjälpa och stödja kvinnor och deras barn och ungdomar vilka är utsatta för våld i nära relationer eller
hedersrelaterat våld samt saknar dokument.
− Verka utifrån en förståelse av alla människors lika värde.
− Bidra till att öka kunskap om våld och förtryck.
− Arbeta opinionsbildande med kvinnofridsfrågor, framförallt mäns våld mot kvinnor och deras barn och
ungdomar.
− Samverka med berörda myndigheter och organisationer inom verksamhetsområdet.
− Bedriva volontärverksamhet, innefattande grundutbildning om våld i nära relationer och då framförallt
mäns våld mot kvinnor.
− Arbeta aktivt med integrationsfrågor med målgruppen.
− Arbeta aktivt med ungdomar, inte bara våldsdrabbade, utan alla ungdomar oavsett könsidentitet i behov
av att prata med en trygg vuxen.

§3

Grunder

Föreningen och dess verksamheter verkar utifrån en feministisk grundsyn som synliggör samhällets ojämställdhet
och en strävan efter att förändra detta.
Föreningen och dess verksamheter verkar för likabehandling oavsett faktorer som könsidentitet, sexualitet,
funktion, tro eller rasifieringsprocesser.
Föreningen och dess verksamheter arbetar utifrån FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948),
Kvinnokonventionen (CEDAW 1979), Barnkonventionen (1989), samt Deklarationen om avskaffande av våld mot
kvinnor (1993).
Föreningens definition av våld är: “Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom denna handling
skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från något som
den vill”, Per Isdal 2001.
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§4

Medlemskap

Alla personer som accepterar föreningens stadgar och ändamål samt betalar medlemsavgift blir medlemmar i
föreningen. Medlemsavgiften fastställs av årsmötet för nästkommande år. Medlemskapet skall bekräftas en
gång per verksamhetsår genom godkännande av föreningens stadgar samt betalning av medlemsavgiften.
Medlemskap upphör om medlemsavgift ej erlagts. Anställda, styrelseledamöter och -suppleanter samt volontärer
skall vara medlemmar i föreningen. Styrelsen äger rätt att bevilja medlemskap som sträcker sig över ett
kalenderår.

§5

Stödmedlemskap

Stödmedlemskap är för den som vill stödja verksamheten. Stödmedlem kan vara enskild person, företag, offentlig
eller ideell organisation. Stödmedlem är inte valbar till föreningens organ och har närvaro- och yttranderätt
enbart på årsmöte, men inte förslags- eller rösträtt. Stödmedlemmar kan, förutom den obligatoriska årliga
medlemsavgiften, även betala en frivillig högre avgift, exempelvis i form av månadsgivare. Avgiftsnivåer beslutas
gemensamt av verksamhetschef och styrelsen, och kan variera beroende på typ av stödmedlem.

§6

Utträde

Medlem kan när som helst begära utträde ur föreningen. Begäran ska lämnas eller skickas skriftligt till styrelsen.
Medlem som enligt § 4 och § 5 inte har betalat medlemsavgift, och som efter en skriftlig påminnelse inte betalat,
är inte längre medlem i föreningen.

§7

Uteslutning

En medlem eller stödmedlem som allvarligt skadar föreningen kan uteslutas av styrelsen. Uteslutning gäller tills
vidare. Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället varna medlemmen eller tillfälligt
stänga av medlemmen från föreningens verksamhet.

§8

Rösträtt

Endast medlem som har betalat medlemsavgift för innevarande år och har bekräftat medlemskap enligt
föreningens praxis senast 30 dagar före årsmötets genomförande har rösträtt på årsmöte. På årsmöte krävs
fysisk närvaro för rösträtt. Även digitalt deltagande via skärm kan godkännas.
En medlems rösträtt kan utövas av ombud genom skriftlig fullmakt. Ingen får som ombud företräda mer än en
medlem. Medlemmar med rösträtt enligt dessa stadgar har röst-, förslags- och yttranderätt på årsmötet.
Stödmedlemmar har endast närvaro- och yttranderätt.
Beslut fattas, där inget annat anges i dessa stadgar, med enkel majoritet (minst hälften av medlemmarna). Vid lika
röstetal har mötesordförande utslagsröst. Omröstning sker öppet utom vid personval, där sluten omröstning alltid
ska genomföras om det finns fler än en kandidat till en post.

§9

Verksamhetsåret

Verksamhetsåret löper från den 1 januari till den 31 december, dvs kalenderår.

§ 10

Årsmöte

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och har ordinarie sammanträde varje år före maj månads
utgång.
Ärenden eller motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 21 dagar innan årsmötet och kan lämnas
av medlem. Styrelsen kallar till årsmöte senast 30 dagar före mötet. Handlingar till mötet skickas digitalt (t ex via
e-post) till medlemmarna senast 14 dagar innan mötet.
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§ 11
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.

Ärenden vid årsmötet
Mötets öppnande
Godkännande av dagordningen
Val av mötesordförande och sekreterare för mötet
Fastställande av röstlängd (röstberättigade medlemmar på årsmötet)
Val av två justerare tillika rösträknare
Fråga om årsmötet har utlysts stadgeenligt
Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets/räkenskapsåret
Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning
Revisionsberättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- /räkenskapsåret
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser
Beslut om årsavgift för ordinarie medlemskap kommande år
Val av
a) föreningens ordförande för en tid av två år och vid omval ett år i taget;
b) kassör för en tid av två år och vid omval ett år i taget;
b) tre till fem övriga ledamöter i styrelsen för en tid av ett till två år;
c) en till två suppleanter i styrelsen för en tid av ett år;
d) minst en revisor. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
e) en till två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år
Behandling av motioner
Fastställande av verksamhetsplan
Fastställande av eventuella arvoden
Övriga ärenden som läggs fram av styrelsen eller av medlem som skriftligt anmält ärende till
styrelsen senast 21 dagar före årsmötet.
Mötets avslutande.

Ärende som inte finns med på föredragningslistan kan inte tas upp för beslut.

§ 12

Extra årsmöte

Styrelsen får kalla föreningens medlemmar till extra årsmöte, när den finner att sådant möte behövs. Vidare är
styrelsen skyldig att kalla till extra årsmöte när revisor med angivande av skäl skriftligen kräver detta, samt när
det för angivet ändamål begärs av minst en tredjedel av föreningens medlemmar. Underlåter styrelsen att
tillmötesgå begäran om extra årsmöte, får den som krävt mötet kalla till extra årsmöte. Kallelsen jämte
dagordningen för extra årsmöte översändes till medlemmarna senast 14 dagar efter begäran av extra årsmöte
har inkommit. Extra årsmöte skall hållas senast inom två månader.
Vid extra årsmöte kan endast ärenden beslutas som finns med i kallelsen till mötet. Protokoll skall upprättas och
justeras.

§ 13

Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmöte, styrelsen, valberedning och revision.
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§ 14

Styrelsen

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens verkställande organ och ansvarar för föreningens
angelägenheter. Styrelsen ska i enlighet med dessa stadgar svara för föreningens verksamhet samt tillvarata
medlemmarnas intressen. Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna är närvarande.
Styrelsen ska:
− Se till att föreningen följer gällande regler, tillse att föreningens stadgar följs.
− Verkställa av årsmötet fattade beslut.
− Planera, leda och fördela arbetet inom föreningen.
− Ansvara för och förvalta föreningens medel.
− Informera medlemmarna om föreningens angelägenheter i den utsträckning detta inte kan skada
föreningens intressen.
− Ha arbetsgivaransvaret för anställd personal.
− Se till att revisorerna har underlag för sitt arbete.
− Tillkalla till medlemsmöte vid behov.
− Förbereda och kalla till årsmöte.
Valbar till styrelsen är medlem i föreningen. Föreningens styrelse ska bestå av det antal ordinarie ledamöter och
suppleanter som årsmötet beslutar, dock minst fem (5) ordinarie ledamöter inklusive ordförande och kassör, samt
en till två (1-2) suppleanter. Ordförande samt kassör väljs av årsmötet. Övriga poster i styrelsen kan antingen
väljas av årsmötet eller fördelas av styrelsen inom sig.
Mandatperioden för ordförande och kassör är två (2) år, övriga ledamöter ett (1) eller två (2) år. Mandatperioderna
bör i största möjliga mån gå omlott för att säkerställa kontinuitet i styrelsearbetet.
Konstituerande möte skall hållas i anslutning till eller snarast efter årsmötet. Styrelsen sammanträder minst fyra
gånger per år, på kallelse av ordförande. Kallelse ska skickas ut senast en vecka före mötet. Beslutsprotokoll ska
föras vid styrelsemötena. Ledamot eller suppleant som inte kan närvara ska snarast möjligt anmäla förhinder.
Extra styrelsemöte kan sammankallas när minst halva styrelsen begär det eller när ordförande så önskar.
Styrelsebeslut kan även fattas via mail eller telefon vid brådskande ärenden och protokollförs.
Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet
(minst hälften av ledamöterna). Vid omröstning har ordförande utslagsröst.

§ 15

Firmateckning

Styrelsens ordinarie ledamöter tecknar föreningens firma, två i förening. Styrelsen kan delegera ansvar till
personal eller övriga förtroendevalda.

§ 16

Arvoden och kostnadsersättningar

Arvoden utgår i enlighet med beslut på årsmöte. Kostnadsersättning utgår för verifierade utlägg för resa, kost
och logi i samband med uppdrag för föreningen.

§ 17

Revision

Styrelsens förvaltning samt föreningens räkenskaper och verksamhet ska årligen granskas av på årsmötet
utsedd revisor. Styrelsen skall överlämna årsredovisningen senast en månad före årsmöte. Därutöver äger
revisorerna rätt att ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll.

§ 18

Stadgeändringar och upplösning

Ändring av dessa stadgar kan endast göras av årsmötet. Beslut om ändring kräver kvalificerad majoritet (två
tredjedelar) av de avlämnade rösterna vid två på varandra följande årsmöten, varav ett ska vara ordinarie. Vid
beslut om föreningens upplösning ska även under påföljande årsmötet fastställas hur tillgångar ska disponeras.
Eventuell egendom och ekonomiska tillgångar ska lämnas till verksamhet med liknande syfte som föreningens.
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