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Organisationsbidrag inom socialt område - Ansökan
1. Inledande information
Organisationsuppgifter
Skriv organisationens namn på samma sätt som det är registrerat som på Skatteverket, det förenklar processen.
Organisationens namn
Föreningen Resurscentrum för kvinnor i Malmö, Winnet Malmö
Organisationsnummer
802496-2626
Summa som organisationen ansöker om från arbetsmarknads- och socialnämnden 2022
218 900 kr
Organisationens postgiro eller bankgiro
5035-6203
Organisationens firmatecknare
Maria Pålsson

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
MARIA PÅLSSON
E-postadress
maria.palsson@winnet.se

Mobiltelefon
0734404492

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

Besöksadress
August Palms plats 1

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

Telefon
+46 (0)40-34 10 00
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212000-1124
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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
0734404492

Organisationens gemensamma e-post eller e-post till
kontaktperson
malmo@winnet.se

Hemsida
Ja

Besöksadress
Nobelvägen 21

Postnummer besöksadress
214 29

Ort besöksadress
Malmö

Postadress
Idunsgatan 2

Postnummer postadress
214 30

Ort postadress
Malmö

Ordförandes kontaktuppgifter
Namn
Vesna Petrovic Malmberg

Telefonnummer
0768138121

E-post
vesna.malmberg@gmail.com

Kassörens kontaktuppgifter
Namn
Gundula Olsson

Telefonnummer
040598872

E-post
gundula@rd2000.se

Firmatecknarens kontaktuppgifter
Namn
Maria Pålsson

Telefonnummer
0734404492

E-postadress
maria.palsson@winnet.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

208

Antal kvinnor

203

Antal män

5

Antal medlemmar som inte definierar sig som män eller kvinnor

0

Antal medlemmar boende i Malmö

197

Uppge organisationens syfte enligt stadgarna
Föreningens syfte är att jobba för alla kvinnors mänskliga rättigheter och ett jämställt och inkluderande samhälle.
Beskriv kort vilka målgrupper som bidraget ska användas till
Målgruppen är nyanlända, asylsökande och invandrarkvinnor som utsätts/ har utsatts för våld i nära relationer.
Bland våra deltagande förekommer våldsutsatta kvinnor som har behov av akut hjälp o kv med mindre akuta behov. Utsatthet för
ekonomiskt våld eller att leva med frihetsinskränkningar och psykiskt våld är vanligt. Förekommande är också utsatthet för
hedersförtryck, tidigare våldsutsatthet, tvångsäktenskap eller flykt på grund av våld i nära relationer med efterföljande trauman. Våra
målgrupper är ofta isolerade och pandemin har förvärrat situationer med isoleringen, tidigare trauman och fler konflikter. Flera
deltagare har koncentrationssvårigheter och många besöker oss regelbundet då de känner sig trygga. Under en vecka deltar ca 8 till 20
våldsutsatta kvinnor i föreningens verksamhet.
Att bygga upp tillit och relationer har varit avgörande för att kunna bedriva en stödjande och förebyggande verksamhet.
Dessutom vänder sig föreningen till män i det förebyggande arbetet.
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.
Vi har öppet alla vardagar för att motverka isolering kl. 8.30 - 17.00. Vi ska bidra till att förebygga våld i nära relation, ge stöd i grupp
en gång i veckan o individuellt till våldsutsatta samt utveckla vårt arbete.
Föreläsningar två ggr i månaden om de jämställdhetspolitiska målen. Stor vikt läggs på rättigheter o skyldigheter kopplat till olika
delar av delmål sex. Nyanlända och asylsökande kvinnor o män bjuds in.
Info i SFI-klasser om mäns våld mot kvinnor, hedersvåld/förtryck och föräldrarollen flera ggr per termin för att nå ut brett. Samv finns
med Komvux Södervärn o Hyllie Park Folkhögskola. SFI-studerande bjuds in till föreningen.
Samv med org som Kvinnojouren Öresund o Malmö kvinnojour.
För att uppmärksamma våldet har vi bjudit in alla kvinnor att sticka på en Sverigehalsduk. En nationell konf för att uppmärksamma
mäns våld mot kvinnor ska genomföras där resultatet presenteras.
Ansökt 218 900 kr avser en tjänst på 40% 216 000, hyra, möteskostnader o telefon 2 900.
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Beskriv hur era insatser eller aktiviteter kommer att gynna målgruppen eller målgrupperna under det kommande
året
Genom diskussionsträffar i små grupper kan vi möta stora behov av att prata om våld i nära relation och hedersförtryck. Vi möter
kvinnor som är rädda eftersom de är utsatta och inte förstår varken sina rättigheter eller skyldigheter. Eftersom vi har byggt upp
kontakter och tillit under lång tid kommer målgruppen hit för att få kunskap, stöd och hjälp. Föreningen ska fortsätta att gynna
målgruppen genom att bidra till minskad oro och isolering.
Vi har deltagare som är i behov av kontakt och stöd då de uteslutits ur gemenskap med släktingar/vänner p g a våld i nära relation. Det
finns deltagare som skilt sig, vilket inte varit accepterat, som vi ger stöd i processen att börja ett nytt liv.
Vi har deltagare som varit med om tvångsäktenskap, börjat inse att det var fel och som bidrar till andra kvinnors insikter. Vi kan bidra
till att sprida och höja kunskap om lagstiftningen och ge individuellt stöd genom samtal.
Vi fortsätter att förstärka vår kompetens om våld i nära relation och hedersförtryck för att i ännu större utsträckning bidra till att gynna
målgruppen genom aktivt, förebyggande arbete. Vi använder Jämställdhetsmyndighetens handbok Inget att vänta på för förebyggande
arbete i samverkan.
Vi menar att information om hedersvåld, stödinsatser, lagar, rättigheter och skyldigheter gör att utrikesfödda och nyanlända kvinnor
och män får bättre förutsättningar för att ta tillvara sina egna, sina barns och släktingars rättigheter till ett liv fritt från våld och
förtryck.

Beskriv hur er verksamhet kommer att gynna målgruppen eller målgrupperna på lång sikt
Med lång sikt menas 5-10 år i framtiden.
Ca 200 000 barn i Sverige lever i ett hem där det förekommer våld (regeringen.se). Att utsättas för o bevittna brott inom familjen kan
vara förödande för ett barns hälsa både på kort o lång sikt. En kartläggning gjord av Örebro universitet visar att var femte elev i
årskurs nio i Malmö lever under hedersförtryck. (Det hedersrelaterade våldets o förtryckets uttryck o samhällets utmaningar. En
kartläggning i Malmö 2017 till 2018).
Studien visade också att hedersnormer gynnas av inneslutenhet på individ-, grupp- o samhällsnivå. Ett exempel är segregation som
kan komma sig av ett inneslutet liv på grund av minoritetsskap, krig, flykt eller diskriminering på bostads- o arbetsmarknaden. Å
andra sidan visar studien att ekonomisk, politisk, religiös, social o kulturell rörlighet gör det svårare att upprätthålla hedersnormer.
Problem med utsatthet, isolering o frihetsinskränkningar har ökat under Coronapandemin.
Förebyggande arbete med kunskapshöjande o kontaktskapande aktiviteter för asylsökande, nyanlända o utrikesfödda vuxna kan på
lång sikt påverka målgruppens möjligheter att leva ett liv fritt från våld o förtryck. Indirekt kommer vårt förebyggande arbete kunna
påverka ungas utsatthet i Malmö som är en segregerad stad.
Föreningen kommer att ha föreläst för o tagit emot ett stort antal individer, gett stöd individuellt o i grupp, arbetat förebyggande mot
våld i nära relation o därmed kunnat bidra till att minska förekomsten av utsatthet för hot, våld och hedersnormer.
Utvärderar ni er verksamhet och era metoder?
Ja
Hur utvärderar ni?
Verksamheten utvärderas i förhållande till målen, erfarenheter, resultat och slutsatser dokumenteras och rapporteras till Winnet
Malmös styrelse.
En enklare utvärdering görs med samtliga i aktiviteterna för att kunna få en uppfattning om vad arbetet har bidragit till för målgruppen
och hur det kan utvecklas. Under år 2020 gjordes semistrukturerade intervjuer med över 120 nyanlända kvinnor i samverkan med
Hyllie Park Folkhögskola och Komvux Södervärn.
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Beskriv hur ni arbetar med jämställdhet och jämlikhet i er verksamhet
Vi menar att grunden för jämställdhet är egen försörjning. Den som har arbete och inkomst har också frihet. Föreningen arbetar med
detta genom att anordna studiebesök på företag och bjuda in föreläsare som berättar om vägar till arbete. Vi genomför även
föreläsningar om vägar till arbete genom utbildning. Att utbilda sig fungerar inte utan god hälsa. Föreningen har arbetat med jämlik
hälsa sedan 2016. Vår erfarenhet är att kvinnor som relativt nyligen flyttat till Sverige ofta upplever dålig hälsa som bl.a. har att göra
med utanförskap, bristande nätverk och information, våldsutsatthet, en bristande anknytning till arbetsmarknaden och bristande
ekonomiska resurser. Det finns därmed stora behov hos målgruppen som behöver uppmärksammas för att uppnå jämlikhet och
jämställdhet. Winnet Malmö har under fyra år lärt drygt 230 kvinnor att cykla. Att kunna cykla förbättrar hälsa, men är även merit för
dem som söker arbete inom ex. äldreomsorgen. Vi har också lärt känna många individer i målgruppen. Under Coronapandemin
anpassade vi verksamheten med fler individuella besökare än tidigare som känner sig isolerade, osäkra och rädda och som kontaktar
oss utifrån tillit vi byggt upp under flera år.
I planeringen av vår verksamhet utgår vi från Sveriges jämställdhetspolitiska mål. Under 2022 planerar vi att ha en mötesplats med
föreläsare från olika delar i samhället som näringsliv, politik, offentliga och ideella organisationer för ca 20 till 70 män och kvinnor
per gång.

Vänder sig organisationen till barn och unga?
Nej
Beskriv hur er verksamhet är ett komplement eller alternativ till Malmö stads insatser för målgruppen inom det
sociala området
Föreningen har under 6 år (ej under pandemin) bjudit in SFI-lärare o elever till föreläsningar på torsdagar o därmed höjt deras
kompetens om jämställdhet. Under flera år har vi också föreläst i SFI-klasser. Vi har byggt upp ett ömsesidigt förtroende, vilket gör
att vi kan fungera som ett komplement till Malmö stads insatser för målgruppen inom det sociala området. Vår lokal ligger nära
Komvux, vilket har underlättat samverkan. Målgruppen har varit här, vet att vi finns o att föreningen är öppen. Lärare har kontaktat
oss när de upptäckt SFI-studerande som lever med frihetsinskränkningar. De har bjudit in oss för att prata om våld o jämställdhet o
därefter har SFI-studerande kommit till oss. Lärare o kurator har rekommenderat kvinnor som är i behov av info, kontakter eller stöd
vid våld i nära relation att delta i våra grupper.
Vi har behovsanpassat verksamheten o bjudit in nyanlända utifrån intressen på tider som passar målgrupperna o på så vis når vi ut på
ett bra sätt, vilket få verksamheter gör i Malmö.
Föreningen möter behov av stöd i målgruppen som har liten/ingen kontakt med övriga samhället. Många av våra deltagare har barn o
vi stödjer föräldrarna, informerar om lagar, tvångsäktenskap, hedersvåld o jämställdhet. Att samtala om psykiskt och ekonomiskt våld
har visat sig viktigt. För en del kvinnor är våldet normaliserat o med hjälp av ny kunskap o stöd har de kunnat förändra sin situation
ex. skaffa sig insyn i familjens ekonomi o ta tillbaka sitt eget bankkort.

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

1 196 625

Totala intäkter från medlemsavgifter verksamhetsåret 2020

12 700

Totala lokalkostnader verksamhetsåret 2020

27 286

Antal anställda under verksamhetsåret 2020

4

Totala personalkostnader under verksamhetsåret 2020

1 039 777
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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
Socialstyrelsen: 308 490 kr
Länsstyrelsen Skåne: 669 771 kr
Summa: 978 261 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?
Nej
Säljer organisationen tjänster till Malmö stad under 2021?
Nej
Planerar organisationen att sälja tjänster under 2022?
Nej

6. Bilagor
Fastställd verksamhetsberättelse för 2020
Verksamhetsbera&#776;ttelse 2020.pdf (1,65 MB)
Undertecknad sista sida av Verksamhetsberättelse 2020.pdf (1,43 MB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Fastställd resultaträkning för 2020
Årsbokslut 2020 undertecknat.pdf (5,22 MB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Fastställd balansräkning för 2020
Årsbokslut 2020 undertecknat.pdf (5,22 MB)
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 (1,33 MB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
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Preliminär budgetplan för 2022
Prelimina&#776;r budget 2022 Winnet Malmö.pdf (92 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

Preliminär verksamhetsplan för 2022
Preliminär Verksamhetsplan 2022 Winnet Malmö.pdf (157 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Årsmötesprotokoll för 2021 (underskrivet)
Protokoll årsmöte Winnet Malmö 2021 Justerat.pdf (3,98 MB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Protokoll från konstituerande styrelsemöte för 2021 (underskrivet)
Protokoll konstituerande styrelsemöte Winnet Malmö 20210506.pdf (3,15 MB)
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 Winnet Malmo&#776;.pdf (101 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
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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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020
För den ideella föreningen
Resurscentrum för kvinnor i Malmö
WINNET MALMÖ
Organisationsnummer 802496–2626
Verksamhetsåret 2020-01-01 - 2020-12-31

1

Inledning
År 2020 var inte ett vanligt år, varken för oss eller andra organisationer. Varje dag läste vi om
pandemins verkningar i tidningar, hörde på radio och såg på TV rapporter från olika
organisationer om kvinnors utsatthet, inte minst för våld i nära relation.
Både i Sverige och världen över bär kvinnor en stor del av ansvaret för att hålla ihop
samhällen och familjer – i hemmet, vården, skolan och äldreomsorgen. Samtidigt riskerade
de att själva drabbas hårt av Coronavirusets effekter.
Under 2020 har Winnet Malmö ändrat sin verksamhet för att anpassa sig till regeringens och
Folkhälsomyndighetens regler, råd och rekommendationer genom att flytta fram/ställa in stora
nätverksträffar, föreläsningar och även de gruppaktiviteter där äldre tidigare var i majoritet.
Vi har också ställt om för att möta de ökade behovet av stöd till kvinnor som upplever
problem i sviterna av Coronapandemin. Äldre medlemmar kontaktades per mail, sms och
telefon.
Men vi höll öppet varje dag för dem som inte tillhörde en riskgrupp, men som hade behov av
att träffas i mindre grupper, exempelvis för att känna gemenskap, motionera tillsammans,
träna svenska, lära sig cykla eller att få information om samhället och arbetsmarknaden.
Studiecirklarna bedrevs helt enkelt utomhus.
Vi gav också individuellt stöd eller stöd i små grupper till kvinnor i utsatta situationer.
Vår förening står bakom de svenska jämställdhetspolitiska målen.
All verksamhet i föreningen skall bygga på följande värdegrund:
• Demokrati
• Mänskliga rättigheter
• Jämställdhet
Föreningens syfte är att jobba för alla kvinnors mänskliga rättigheter och ett jämställt och
inkluderande samhälle.
Den övergripande målsättningen är att bli ett centrum för hälsofrämjande etablering och
ömsesidig integration.
Organisation och styrelse
Styrelsen har under året bestått av ordförande Vesna Petrovic Malmberg, sekreterare, MarieLouise Niklasson och ledamöter Rama Orabe, Linda Hansen och Nahid Biglari
Suppleanter var Julia Razdobudkina, Håkan Stivert och Marie Kniest.
Revisorer var Ann-Katrin Lettevall Löfstedt och Viveca Serder.
Valberedningen bestod av Almira Perdija, sammankallande, Souha Saiadi och Zahraa
Mohammed.
Styrelsen består för närvarande av sju kvinnor och en man. Föreningen ska genom att påverka
och samarbeta med organisationer och myndigheter regionalt och lokalt, verka för ett
samhälle där kvinnors möjligheter, rättigheter och skyldigheter tas tillvara.
Ekonomi
Winnet Malmös ekonomi grundas på medlemsavgifter från medlemmar/stödmedlemmar,
NAD – aktiviteter och ersättning från ABF i Malmö. Därutöver ansöker Winnet Malmö om
organisationsbidrag från Malmö stad och projektbidrag från olika finansiärer.
Under 2020 har Winnet Malmö fått organisationsbidrag från Malmö stad och projektbidrag
från Länsstyrelsen Skåne och Socialstyrelsen.
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Winnet Malmö har under 2020 haft två anställda projektledare, en projektansvarig, en anställd
med extra tjänst, två praktikanter samt konsultstöd för ekonomin från en redovisningsbyrå.
Personal har deltagit i en webbutbildning om hedersrelaterat våld och förtryck.
Information
Föreningen har spridit information via sin Facebook. Information har även spridits via ABF
Malmö, Länsstyrelsen Skånes Facebooksida ”Skåne tillsammans” om vårt projekt Framtidens
samhällsbyggare. Även Fastighetsägare Sofielund har vid flera tillfällen spridit information
om föreningen på sin hemsida och genom sitt nyhetsbrev till ca 15 000 hushåll.
Både Sydsvenskan och Skånska Dagbladet har skrivit artiklar om föreningen under året.
Föreningen har tagit fram en Roll-up och en broschyr om aktiviteter i projektet Vi
tillsammans mot ensamhet 2020, som vi spridit på olika sett.
Särskilt i början av pandemin spred vi mycket information om Folkhälsomyndighetens
rekommendationer till asylsökande och nyanlända deltagare och genom vår Facebooksida,
e-post, telefon och sms då det florerade många rykten och fanns ett stort behov av pålitlig
information och av översättningar till olika språk.
Medlemsantal
Vid årets slut hade föreningen 208 medlemmar.
Verksamhet
Winnet Malmös verksamhet består av: kärnverksamhet, ett flertal projekt och nätverk.
Kärnverksamheten har erbjudit:
Studiecirklar i språk och samhällsinformation till mindre grupper inomhus och utomhus.
Mötesplats med nätverksträffar har genomförts endast två gånger, i början på året.
Temaföreläsningar har utgått på grund av coronapandemin.
Motion genom promenader och cykling har pågått hela året utomhus.
Individuellt stöd och hjälp till kvinnor som utsätts/utsatts för våld i nära relation har vi
erbjudit under hela verksamhetsåret.
Under 2020 uppmärksammades några temadagar och de största religionernas högtider digitalt.
Studiecirklar på Winnet Malmö 2020
Svensk konversation med samhällsinformation
Winnet Malmö har erbjudit studiecirklar främst i svenska flera dagar i veckan både i mindre
grupper inomhus och på promenader.
Verksamheten har varit mycket uppskattad av deltagarna, som inser vikten av att få träna på
att prata svenska som ett viktigt komplement till SFI-undervisningen som under pandemiåret
hölls digitalt.
Svenska med jämställdhet under promenader
Föreningen har anordnat studiecirklar där deltagarna har talat och lyssnat på det svenska
språket. De har också fått ny kunskap om de jämställdhetspolitiska målen. Det lades särskilt
vikt på delmål nummer sex som handlar om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Även
utbildnings- och arbetsmarknadsfrågor togs upp.
Hälsa och svenska språket utomhus
En studiecirkel om hälsa på lätt svenska, särskilt om mat och motion, har pågått på måndagar
under våren och hösten 2020. Deltagarna har fått ny kunskap, nya kontakter, och har även
promenerat tillsammans.
Studiecirklar om säker cykling
Deltagarna har lärt sig cykla, om trafikregler och trafiksäkert beteende och om fördelarna med
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cykling för hälsa och miljö. Cirklarna har också bidragit till språkträning, nya kontakter och
integration. Att kunna cykla är en merit då kvinnorna söker arbete exempelvis i
äldreomsorgen.
En av cykelstudiecirklarna har vi genomfört som en NAD-aktivitet (Nätverk, Aktivitet,
Delaktighet) i samverkan med Arbetsförmedlingen och NÄTVERKET idéburen sektor Skåne.
Studiecirklarna har bedrivits i samarbete med ABF i Malmö.

Föreningens årsmöte var planerat att hållas den 26 mars, men på grund av coronapandemin
genomfördes det 7 maj.
Winnet Malmö hade planerat att under året genomföra nätverksträffar med externa föreläsare
med fokus på Sveriges jämställdhetspolitiska mål, samhälls- och hälsoinformation,
arbetsmarknad, kunskap om hedersvåld och om våld i nära relationer. Dessa aktiviteter bidrar
till större kunskap, bättre förståelse och medvetenhet hos kvinnorna om ojämställdhet i
samhället och dubbel diskriminering av utlandsfödda kvinnor på grund av etnicitet och kön.
Nätverksträffar bidrar i hög grad till gemenskap och nya kontakter.
Men 2020 var på inget sett ett vanligt år, varken för oss eller andra organisationer.
Vi lyckades genomföra endast två nätverksträffar innan beskedet om Coronapandemin kom
och vi tvingades ställa in alla andra planerade möten.
Övriga aktiviteter har genomförts i mindre grupper inomhus, utomhus eller digitalt.

Linda Dalundh, projektledare på Gatukontoret i Malmö, föreläste hos Winnet Malmö

Den 6 februari – genomfördes ett seminarium om ”Trafik, cykling, miljö och hälsa i
Malmö” med Linda Dalundh, projektledare på Gatukontoret i Malmö, som berättade om
Malmö stads satsningar på säker och trygg cykling. I framtidens gröna, täta och
integrerade Malmö är det viktigt med lättillgänglig kollektivtrafik och cykelbanor.
Men vad gäller för dem som inte kan cykla? frågade vi.
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Jelica Ugricic, Winnet Malmö och Sedat Arif, kommunalråd, Internationella kvinnodagen 2020

Den 8 mars - Internationella kvinnodagen uppmärksammades med nätverksträff och
anförande av Sedat Arif, kommunalråd med två viktiga ansvarsområden och som är för
tvåförsörjarmodellen och mot hederskultur. Många frågor till honom handlade om Malmös
arbete för att underlätta nyanlända kvinnors snabbare arbetsmarknadsetablering och om
hederskultur.
Planerade inställda aktiviteter som uppmärksammades digitalt eller genomfördes i
mycket små grupper inomhus eller utomhus
Det är viktigt att poängteras att föreningen var öppen hela året för att våra medlemmarn skulle
kunna besöka oss för att prata en stund eller ringa oss under de oroliga tiderna.
Den 12 mars ställdes in nätverksträff med föreläsning om social hållbarhet med Ylva
Rancken-Lutz. Ylva är forskare, folkhälsovetare, sociolog och lärare i social hållbarhet. ”Jag
tror att effektivaste och bästa sättet att beskriva social hållbarhet är genom ”think-and-act”
workshops – alltså sådana där vi både pratar och gör något praktiskt”, säger Ylva.
Den 21 mars - Persiskt nyår, Nouruz, firas för att välkomna våren och solens återkomst.
Dagen före Nouruz tar man fram de saker som hör till nyårsdukningen. Det måste finnas
minst sju symboler på bordet; en hyacint, persisk oliv, gräs, ett rött äpple, ett mynt, vitlök och
vinäger. De skall bland annat symbolisera hälsa, kampen mot fattigdom och bra skörd. Det
finns också andra symboler som bör finnas med som en spegel, målade ägg, nötter och kakor.
I år firades påsken inom de romersk-katolska och protestantiska kyrkorna under veckan 15
och inom den ortodoxa kyrkofamiljen firades den veckan 16. Vi följde Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer att inte samlas i stora grupper på grund av spridningsrisken av
coronaviruset, covid-19.
Därför uppmärksammades påsken digitalt genom vår Facebook.
Den 16 april ställdes den planerade nätverksträffen in. Jenny Ahlqvist De Souza, då klubbchef för FC Rosengård, skulle deltagit och fört ett samtal med oss om vikten av flickors fritid
med fotbollen som exempel. Vi skulle också tala om FC Rosengårds roll i samhället ur ett
jämställdhetsperspektiv. Tema: Flickors rätt till fritid på lika villkor!
Den 24 oktober - FN-dagen
År 2020 uppmärksammade Winnet Malmö FN-dagen och dess globala mål för hållbar
utveckling vid flera olika tillfällen då vi samlades för aktiviteter i mindre grupper på grund av
coronapandemin.
Agenda 2030 med sina 17 globala mål är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som
världens länder antagit. Vi uppmärksammade särskilt mål 3, god hälsa och välbefinnande.
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1. Den 22 oktober besökte en grupp seniorer Moderna museet för att se Hilma af Klint
utställningen, tog en fika och pratade om hur kulturen påverkar hälsan.
2. Den 23 oktober var det en grupp asylsökande kvinnor som provade på att cykla och då pratade
vi om hur viktigt det är med motion för vår hälsa.
3. Den 26 oktober kl. 13.00 hade vi språkcafé, fikade tillsammans och diskuterade hur olika
livsmedel och mat påverkar oss.
4. Den 29 oktober kl 10.15 träffades en grupp seniorer för en stärkande promenad i
Pildammsparken och pratade om hur naturen påverkar vår hälsa och vårt välbefinnande.
5. Den 5 november skulle vi avsluta med en upplevelse: en guidad tur genom Malmö! Denna
busstur blev inställd på grund av för stor smittspridning av covid-19.
Den 27 oktober bjöd vi in den egyptiska kvinnorättskämpen och musikern Yasmine El
Baramawy som är Malmös nya fristadskonstnär. Under trevliga mötesformer berättade hon
för oss om kvinnors situation i Egypten.
Den 12 november ställdes nätverksmötet in med Malmö mot Diskriminering (MmD).
MmD erbjuder gratis juridisk hjälp till personer som upplever sig diskriminerade samt
informerar om den svenska diskrimineringslagen.
För att orättvis behandling ska vara diskriminering enligt diskrimineringslagen måste det ha
samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet eller
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell
läggning och ålder.
Under denna föreläsning skulle Jay Seipel, utbildningsansvarig på MmD, berättat om rättigheter
särskilt inom utbildning och arbete.
Den 16 november ställdes nätverksträffen in som vi skulle haft med regionråd Carina Svensson,
ledamot i regionfullmäktige och hälso- och sjukvårdsnämnden.
God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential
och att bidra till samhällets utveckling. Människors hälsa påverkas av ekonomiska, ekologiska
och sociala faktorer och FNs globala mål nr 3 för hållbar utveckling inkluderar alla dimensioner
och människor i alla åldrar.
Under de senaste decennierna har stora framsteg gjorts för att förbättra människors hälsa
globalt, till exempel så har barndödligheten minskat med 50 % sedan 1990. Investeringar i
hälsa genom förebyggande insatser och modern och effektiv vård för alla gynnar samhällets
utveckling i stort och skapar förutsättningar för människors grundläggande rättigheter till
välbefinnande.
Carina Svensson skulle berättat för oss vilka åtgärder har Region Skåne vidtagit för att skapa
jämställd och jämlik hälsa och välbefinnande för oss alla i Skåne.
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Den 25 november -Vi uppmärksammade FNs internationella dagen för avskaffande av våld
mot kvinnor digitalt och med information till promenadgrupper under ”En vecka fri från våld”
I december – uppmärksammade föreningen julen som tradition i promenadgrupper.
Jul är en kristen högtid som firas årligen till minne av Jesu födelse av miljardtals människor
över hela världen. Julhögtiden har karaktär av familjehögtid för de flesta människor i kristna
länder. Julfirandet är i dag en blandning av religiösa och sekulära traditioner och skiljer sig
mycket runt om i världen.
Jämlik Hälsa
”Genusrelaterade förhållanden påverkar människors hälsa, vid sidan av övriga sociala bestämningsfaktorer för
hälsa som arbete och utbildning. Analyser kopplade till regional utveckling för Skåne visar att ohälsotalen för
kvinnor är betydligt större än ohälsotalen för män. Särskild gäller det kvinnor i de socioekonomiskt mest utsatta
grupperna. Vad gäller psykisk ohälsa rapporterar kvinnor oftare än män besvär med ängslan, oro, ångest,
trötthet och sömnbesvär. (Malmö stad, Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö, 2013, s.41).”

Vi har genomfört informationsinsatser med fokus på jämställdhet i SFI-klasser, hälsostudiecirklar med små grupper, motionsgrupper med promenader, sittande gympa och cykling.
Vi fick anpassa aktiviteterna i förhållande till coronapandemin. Genom samarbete med flera
SFI-anordnare, andra föreningar och organisationer har vi under årets första två/tre månader
samt tidig höst, nått ut brett till målgruppen. Drygt 200 utrikesfödda kvinnor har tagit del av
hälsoinformationen och har inbjudits att delta/deltagit i föreningens aktiviteter via samverkan
med SFI.
Dessutom har ett över 30 nyanlända kvinnor lärt sig cykla.
Vi erbjöd lättillgängliga cykelkurser som skapade bättre förutsättningar för asylsökande,
nyanlända och andra utrikesfödda kvinnor att lära sig cykla på ett säkert sätt och att välja
cykeln som transportmedel. Därmed nådde vi ut till nya grupper av cyklister.
Deltagare har genom föreningens andra projekt inbjudits att delta/deltagit i andra
verksamheter som föreningen genomfört.

Framtidens samhällsbyggare 2020
Finansiär: Länsstyrelsen i Skåne län
Projektet handlade om tidiga insatser för asylsökande kvinnor i Malmö.
Syftet var att främja målgruppens kunskaper om arbetsmarknaden och det svenska samhället,
kunskaper i svenska och främja hälsa.
Genom att bidra till
nya kontakter med arbetsgivare och etablerade personer,
möjligheter att tala svenska,
ny kunskap om bristyrken och arbets- och vardagslivet i Sverige utifrån ett
jämställdhetsperspektiv syftar verksamheten till att förkorta en framtida etablering på
arbetsmarknaden.
TIA-verksamheten var öppen under hela 2020. Vi genomförde språkcaféer varje vecka, både
inomhus och utomhus.
Bristyrken, rekryteringsprocesser, hälsa, information om Kvinnokonventionen och
jämställdhet har varit några av de teman som behandlats.
Vi har genomfört cykelkurser för asylsökande, språkpromenader och även genomfört gympa
under perioder. Gympagruppen hade två frivilliga ledare som utbildade sig till
studiecirkelledare genom ABF Malmö under 2020. En av dem var själv asylsökande. Vi har
även gett utrymme för asylsökande att själva vara aktiva i att leda verksamheten bland annat
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genom att berätta om sina tidigare erfarenheter inte minst i yrkeslivet och att hjälpa till att
översätta information åt andra.
Vi fick delvis ställa om verksamheten i samband med coronapandemin för att anpassa oss till
myndigheternas rekommendationer och möta ett ökat behov av information och av
gemenskap för att minska oro. Vi har träffats i små grupper ofta utomhus och gjort aktiviteter
tillsammans i enlighet med planen för att främja målgruppens kunskaper om arbetsmarknaden, om det svenska samhället, kunskaper i svenska och främja hälsa.
Temaföreläsningar genomfördes i början av året men fick sedan ställas in.
Vi har inte heller kunnat genomföra arbetsplatsbesök som planerat. Vi fick ställa in planerade
studiebesök på Heleneholms kraftvärmeverk och på Kvarndala kulturhistoriska förening. Vi
kunde dock genomföra ett studiebesök för flera asylsökande kvinnor på Solnäs gård
tillsammans med projektdeltagare i ”Vi tillsammans mot ensamhet”. Solnäs är en stor
arbetsplats med flera yrken och vi fick information om äppelodling, träffade anställda som
arbetade med skörd, lagring och besöksnäring på gården.

Studiebesök med asylsökande på Solnäs gård.

Maria Pålsson, Winnet Malmö och Wahib Mohamed,
Hidde Iyo Dhaqan, förbereder äppelmustning i Sofielund.

Besök av den egyptiska kvinnorättskämpen och musikern Yasmine El Baramawy, Malmös fristadskonstnär.

För att främja en framtida etablering har vi också berättat om hur deltagarna kan ta kontakt
med arbetsgivare och hjälpt till med synpunkter på ansökningshandlingar.
Över 50 asylsökande har deltagit i verksamheten under 2020.
8

Vi tillsammans mot ensamhet 2020
Finansiär: Socialstyrelsen
Det övergripande målet var att bidra till att förebygga, minska och motverka ofrivillig
ensamhet bland kvinnor över 61 år i Malmö, främst i Sofielund.
Delmålen var:
1. Att sprida information om projektet, inbjuda till deltagande och genomföra två
uppstartsmöten
För att kunna uppnå delmål nummer ett har vi under januari månad producerat material och
spridit information till målgruppen genom våra medlemmar, vårt Facebook, genom infoblad
till ABF, PRO, Fastighetsägare Sofielund, boende i flera bostadsområden, m.fl.
Vi har även använd oss av mer okonventionella sättet att informera målgruppen, nämligen
kontaktad verksamheter som frisörsalonger, vårdcentraler, religiösa institutioner, bibliotek,
handlare i vissa mataffärer.
Under projekttiden har vi tagit fram en Roll-up och en broschyr om projektaktiviteter.
Vi har informerat drygt 200 personer, hållit två uppstartsmöten och tagit emot många
anmälningar till projektet.
2. Att skapa nya kontaktytor mellan äldre kvinnor och yngre, utrikesfödda kvinnor som är
medlemmar i föreningen och mötesplatser som bidrar till bättre hälsa och livskvalité
genom studiecirklar och gemensamma aktiviteter, utflykter/bussutflykter, mm.
Vi hann genomföra en studiecirkel med 14 deltagare, 10 äldre kvinnor och fyra unga
asylsökande kvinnor. Studiecirkel genomfördes i åtta veckor i samarbete med ABF Malmö.
Som studiematerial användes boken ”Vilka kvinnor…”, en bok om inspirerande kvinnor i
historien av Magdalena Beck, Birgitta Eriksson och Jürgen Lindemann. Inom gruppen fanns
det gott om tid för diskussioner och berättelser från det egna livet.
Sedan kom Coronapandemin! Och allt förändrades både för oss och andra.
Vi fick ändra i planeringen. Det kunde inte genomföras fler studiecirklar med den planerade
antal deltagare. Vi fick träffas i mycket små grupper. De som bodde nära föreningen, orkade
gå och vågade komma, deltog.
Under veckor 25 – 31 umgicks vi med projektdeltagare genom SMS, telefon och besök i
trädgården.
Vi pratade böcker, musik som vi lyssnade på och dansade till i vår ungdom, kläder och de
stärkta underkjolar som var på modet då. Vi planerade höstens aktiviteter, bussutflykter,
sittande gympa. Många mådde bra, gick promenader när det inte var mycket folk ute, fick
hjälp att handla. Men flera var oroliga vad skulle hända till hösten när det blir kallt och man
inte kunde träffas ute. Några blev sjuka av oro.
”Vi hann inte diskutera böcker så mycket. Gunilla von Platen, som var sommarpratare, har skrivit boken
”Draken i rummet” som handlar om hedersvåld. Jag har inte läst den och kan inte rekommendera. Vi bör skaffa
den och läsa, kanske är den bra.”, sade en projektdeltagare

Några förslag på musik:
Doris Day, Big Crossby, Alice Babs, Siv Malmkvist – Flickor bak i bilen, Britta Borg, Gunnar Wiklund Pat
Boone – Kärleksbrev i sanden, Love Letters in the Sand, Lill Berglund, Towa Carlson, Dean Martin,
Pol Anka – Diana, Little Gerald – Buona Sera, Mirelle Mathieu – Acropolis adieu, Rita Pavone, Rafaela Carra,
Milva, Mina, Djani Morandi, Al Bano, Umberto Tozzi, Toto Cotugno, Julio Iglesias, Safet Isovic,
Edith Piaf – Non, je ne regrette rien, Elvis Presley
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När hösten närmade sig hade vi flera aktiviteter på gång.
Den 30 juli startade vi promenader i Pildammsparken. Vi bestämde att träffas på samma plats
en gång i veckan. Vi lade ut information på föreningens Facebooksida, skickade information
till Vinnverket och satte upp lappar i närområdet, bl a stadsdelsbibliotek Garaget och handlare
för att nå ut brett. Ringde hemtjänsten, två olika, men de kunde inte hjälpa till.

Vi har promenerat varje vecka under hela hösten, tom den 10 december då regnade lite men
deltagarna som var med uppskattade mycket att träffas. En uttryckte att man blir nedstämd av
ensamhet.
”Jag har inte träffat en enda levande människa på hela veckan förutom er. Jag vet inte vad jag
skulle gjort utan torsdagspromenaderna,” sade en annan till gruppen.
Från början hade projektledare fika till hela gruppen, 10-12 personer, men fick sluta med den
ner smittspridningen av Corona tilltog.
Utöver motion och gemenskap har vi lärt oss mycket om fåglar och träd.
Den 1 augusti höll vi vårt andra uppstartmöte.
Den 27 augusti började sittande gympa med fem deltagare åt gången.
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Den 3 september gick den första bussutflykten till Hallongården i Bodarp. Vi fick information
om den skånska gårdens historia och verksamhet. I strålande väder gick vi en promenad bland
hallonbuskar, satt ute, umgicks och avnjöt en härlig hallonpaj.
Tjugo projektdeltagare åkte i en buss för 65 personer, stor distans på grund av
Coronapandemin. Vi hade handsprit och munskydd till alla.
Vi samlades på Nobelvägen 21. Resan tog ca 30 minuter i en riktning.
Den 29 september var det dags igen. Deltagarna från Winnet Malmös projekt Vi tillsammans
mot ensamhet 2020 och Framtidens samhällsbyggare åkte på en lyckad bussutflykt till Solnäs
gård för att plocka äpplen. Dagen efter, den 30 september skulle de mustas i samarbete med
föreningen Hidde lyo Dhagan på Sevedsplan.
På Solnäs fick vi information om äppelgården, hur man odlar, plockar och förvarar äpplen.
Det är en stor arbetsplats med olika yrken som man visade och berättade om till de yngre
projektdeltagarna.
Äppelkaka och kaffe/te smakade utmärkt i det fina vädret.
Tjugofem projektdeltagare åkte i en buss för 65 personer, även nu hade vi stor distans på
grund av Coronapandemin. Även två bilar med fem deltagare körde dit. Vi hade handsprit och
munskydd till alla. Det blev mycket uppskattat aktivitet, att träffas och umgås med varandra
när vi nu inte kan ha studiecirkel inomhus för seniorerna.
När många av de vanliga aktiviteterna måste ställas in på grund av coronapandemin skapar
Winnet Malmö i samarbete med Fastighetsägare BID Sofielund en ny, kreativ mötesplats för
sina medlemmar och en utvald förskolegrupp.
På onsdag förmiddag den 30/9 samlades vi på Sevedsplan kring en ballongpress som
pumpade ut några hundra liter must av alla de äpplen som projektdeltagarna från Winnet har
varit med och plockat dagen innan på Solnäs gård.
Det var en stor upplevelse för oss och människor som bor kring Sevedsplan, och mycket gott!
Den 22 oktober besökte vi Moderna museet och tittade på Hilma af Klints utställning. Nio
kvinnor deltog. De som hade lust stannade kvar för att prata och fika tillsammans. Det var en
spännande och inspirerande eftermiddag.
Den 27 oktober bjöd vi in den egyptiska kvinnorättskämpen och musikern Yasmine El
Baramawy som är Malmös nya fristadskonstnär. Under trevliga mötesformer berättade hon
för oss om kvinnors situation i Egypten.
Den 28 oktober var det dags för den andra gruppen att besöka Moderna museet och Hilma af
Klints utställning. Sju kvinnor upplevde en mycket trevlig eftermiddag.
Den tredje bussutflykt den 5 november blev inställd på grund av den stora smittspridningen av
covid-19 i Skåne.
3. Att genomföra gruppaktiviteter som bidrar till ny kunskap om smarta telefoner och
mobilappar och öka säkerhet och trygghet vid internetanvändning
Vi hann genomföra en studiecirkel om smarta telefoner och mobilappar i början av året.
Därefter har vi gett stöd över telefon till deltagare bland annat gällande att beställa läkemedel
via Apotea, att förnya mobilt Bank-ID, att använda Swish. Vi har också tipsat om digitala
möten genom e-postutskick och hjälpt till att handla.
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Projektdeltagare i projektet ”Vi tillsammans mot ensamhet 2020” under en promenad i
Pildammsparken.

Samarbeten har under 2020 pågått med:
ABF Malmö och ABF i Lund
Arbetsförmedlingen i Malmö
Fastighetsägare Sofielund
Föreningen Malmö mot Diskriminering,
MmD
Hyllie Folketshus
Jämställd Utveckling Skåne
Komvux Södervärn
Hylliepark Folkhögskola
Kvarndala Kulturhistoriska förening
Länsstyrelsen i Skåne

Malmö stad
Malmös Ideella föreningars
Paraplyorganisation, MIP
Partnerskap Skåne
Projekt – Nätverk, Aktivitet, Delaktighet
(NAD) i Malmö och i mellanskåne.
Region Skåne
Somaliska paraplyorganisationen
Studiefrämjandet
Vinnverket
Winnet Sverige

Medlemskap i andra organisationer
Winnet Malmö var medlem i:
ABF Malmö
Föreningen Malmö mot Diskriminering, MmD
Jämställd Utveckling Skåne
Malmös Ideella föreningars Paraplyorganisation, MIP
Winnet Sverige
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Slutord
Föreningen Resurscentrum för kvinnor, Winnet Malmö, vill tacka för detta mycket
annorlunda verksamhetsår!
Vi fick ändra verksamheten för att anpassa den till regeringens och Folkhälsomyndighetens
regler, råd och rekommendationer genom att flytta fram eller ställa in stora delar av
verksamheten.
Det fanns stora behov av information och tolkhjälp om coronapandemin och dess
konsekvenser.
Därför höll vi öppet varje dag för dem som inte tillhörde en riskgrupp, men som hade behov
av att träffas i mindre grupper, för att känna gemenskap, motionera tillsammans, träna
svenska, lära sig cykla eller att få information om samhället och arbetsmarknaden.
Vi gav också individuellt stöd eller stöd i små grupper till kvinnor i utsatta situationer.
Stort tack till föreningens medlemmar, samarbetspartners, finansiärer och volontärer. Tack till
våra anställda för deras engagemang, kunskap och energi i att driva projekt och övrig
verksamhet trots de utmaningar som coronapandemin medförde.

Vesna Petrovic Malmberg
Ordförande

Marie-Louise Niklasson
Sekreterare

Linda Hansen
Ledamot

Nahid Biglari
Ledamot

Rama Orabe
Ledamot
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Föreningen Resurscentrum för kvinnor i Malmö (Winnet Malmö)
Preliminär budget för kärnverksamhet 2022
Inkomster
Medlemsavgifter
Ersättning av ABF
Organisationsbidrag
NAD – projekt

15 000 kr
15 000 kr
218 900 kr
9 000 kr

TOTALT

257 900 kr

Utgifter
Lokalhyra inkl el
Telefon & Internet
Förbrukningsmaterial
Försäkring lokal
Medlemsavgifter
Fremia – Ag.service
Möteskostnader
Bankkostnader
En tjänst på 40 %

20 000 kr
5 000 kr
7 000 kr
1 000 kr
900 kr
4 800 kr
2 400 kr
800 kr
216 000 kr

TOTALT

257 900 kr

jämställdhet

•

integration

Org.nr 802496-2626
Bankgiro 5035-6203

•

arbetsmarknad

•

nätverkande

•

förebilder

•

normbrytande

•

samverkan

•

nytänkande

malmo@winnet.se
Besök Winnet Malmö på Facebook

Preliminär verksamhetsplan 2022
för föreningen Resurscentrum för kvinnor i Malmö,
Winnet Malmö
Organisationsnummer 802496-2626

Bakgrund
Föreningen Resurscentrum för kvinnor i Malmö är en politiskt och religiöst obunden
ideell kvinnoorganisation som vänder sig till kvinnor av alla nationaliteter. Föreningen
grundades den 2 juni 2015 och marknadsförs under namnet Winnet Malmö.
Föreningen kan inte använda namnet som sitt juridiska namn, eftersom Riksförbundet
Winnet Sverige har varumärkesskyddat Winnet. Endast medlemsföreningar i
riksförbundet kan marknadsföra sig under namnet Winnet, men ska behålla sina
ursprungliga juridiska namn.
Winnet Malmö driver olika projekt som alla i grunden handlar om hälsofrämjande och
inkluderande etablering. Möjligheten att etablera sig på arbetsmarknaden och i
samhället ökar väsentligt genom aktiviteter som främjar förutsättningarna för
förbättrade levnadsvillkor och en god hälsa. Vi utgår från Världshälsoorganisationens
(WHO) definition av hälsa som ett tillstånd av fysiskt, mentalt och socialt
välbefinnande.
Att bidra till nyanlända och asylsökande kvinnors snabbare integration och etablering
på arbetsmarknaden är ett viktigt mål för oss.
Lika viktigt är att föreningen fortsätter med att öka sin kompetens för att både se, höra,
upptäcka och därmed lära sig att känna igen signaler om våld mot kvinnor. Detta är en
förutsättning för att kunna arbeta mer aktivt med att stödja kvinnor samt arbeta
förebyggande och utveckla organisationens arbete inom området våld i nära relation.
Kompetens måste höjas även för att kunna nå en ny målgrupp – utrikesfödda män.
Vi vill tillhöra och bidra till den ideella kvinnorörelses arbete för att förbättra kvinnors
demokratiska förutsättningar och livsvillkor som en viktig samhällsaktör. En stor uppgift
för Winnet Malmö är att till sina medlemmar förmedla kunskap om Kvinnokonventionen som är det viktigaste dokumentet för kvinnors rättigheter.
Vi står bakom de svenska jämställdhetspolitiska målen.
Värdegrund
All verksamhet i föreningen ska bygga på följande värdegrunder:
• Demokrati
• Mänskliga rättigheter
• Jämställdhet
Föreningens syfte är att arbeta för alla kvinnors mänskliga rättigheter och ett jämställt
och inkluderande samhälle.
Övergripande målsättning:
Att fungera som ett centrum för hälsofrämjande etablering och ömsesidig
integration
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Morgondagens samhälle står inför ett antal stora utmaningar som i dag inte kan
överblickas.
Coronapandemin har drabbat världen! Den måste bekämpas för att kunna klara
befolkningens hälsa, ekonomi och arbetslöshet.
Varje dag läser vi rapporter från olika organisationer om kvinnors utsatthet, inte minst
för våld i nära relation. Ekonomiskt våld är annan del av problemet.
Både i Sverige och världen över bär kvinnor en stor del av ansvaret för att hålla ihop
samhällen och familjer – i hemmet, vården, skolan och äldreomsorgen.
Samtidigt riskerar de att drabbas hårt av Coronavirusets effekter.
Under 2020/2021 har föreningen ändrat sin verksamhet för att anpassa den till
regeringens och Folkhälsomyndighetens regler, råd och rekommendationer genom att
flytta fram/ställa in stora nätverksträffar, föreläsningar och även de gruppaktiviteter där
äldre tidigare var i majoritet.
Äldre medlemmar kontaktades per mail, sms och telefon.
Vi har också ställt om för att möta de ökade behovet av stöd till kvinnor som upplever
problem i sviterna av Coronapandemin.
Men vi håller öppet varje arbetsdag för dem som inte tillhör en riskgrupp, men som har
behov av att träffas i mindre grupper, exempelvis för att känna gemenskap, motionera
tillsammans, träna svenska, lära sig cykla eller att få information om samhället och
arbetsmarknaden. Att ha någonstans att ta vägen. Många har stängt sin verksamhet.
Vi ger också individuellt stöd eller stöd i små grupper till kvinnor i utsatta situationer.
När vi nu skriver denna preliminära verksamhetsplan, speglar den vår förhoppning att
vaccinet ska bekämpa covid-19 och hjälpa oss att vi under 2021/2022 återgår till våra
framgångsrika nätverksträffar, föreläsningar, studiecirklar och gruppaktiviteter för både
äldre och nyanlända kvinnor och män.
Vi måste även behålla mötesutrymme som vi skapat för individuella träffar med
kvinnor i utsatta situationen.
Under april 2021 dödades fem kvinnor av män under tre veckor. Då måste vi kvinnor
reagera kraftfullt, göra något, bidra till att mäns våld mot kvinnor upphör.
Fortsätta uppmärksamma och jobba mot mäns våld mot kvinnor, inte låta våra röster
tystna.
Då bjuder vi in alla kvinnor i Sverige att sticka på Sverigehalsduk som en
protesthandling mot kvinnovåldet.
Winnet Malmö kommer att samordna, ta emot delar, sy ihop och förvara halsduken.
Föreningens övergripande målsättning ska uppnås genom följande fem
fokusområden:
Hälsa, utbildning, arbete, föreningsverksamhet, samarbete
1. Hälsa
Winnet Malmös erfarenhet är att utrikesfödda kvinnor ofta upplever dålig hälsa
som bland annat har att göra med utanförskap, brist på integration, avsaknad
av kunskap om var man hittar information, bristande nätverk, bristande
ekonomiska resurser och en bristande anknytning till arbetsmarknaden. Det
finns därmed stora behov hos målgruppen som behöver uppmärksammas för
att uppnå jämlik och jämställd hälsa i Malmö.
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Mål
•

Driva och vidareutveckla projekten och verksamheter
o Jämlik hälsa
o Våld i nära relation
o Vi cyklar för hälsan, miljön och jobb
o Framtidens samhällsbyggare 2021/2022
o Vi tillsammans mot ofrivillig ensamhet 2021

•

Anordna gruppaktiviteter med information om bland annat mat, motion
och hälsa
Fortsatta att utveckla metoder som gynnar hälsofrämjande etablering
Skapa mötesutrymme för personer med behov av individuella möten och
stöd då de upplever problem i sviterna av Coronapandemin

•
•
•
•
•
•
•

Anordna aktiviteter som bryter utanförskap och isolering och främjar
förutsättningar för bättre hälsa hos asylsökande kvinnor
Starta kurser för att lära nyanlända och asylsökande kvinnor att cykla
och lära ut trygg och säker cykling
Starta studiecirklar som bryter ofrivillig ensamhet bland äldre
Starta studiecirklar med sittande gympa

2. Utbildning
Föreningen ska verka för en hållbar regional utveckling genom att arbeta för lika
villkor och förutsättningar i fråga om arbete, arbetsvillkor, utbildning,
utvecklingsmöjligheter och företagande för kvinnor och män.
Föreningen ska också verka för en jämnare fördelning av makt och inflytande
mellan könen samt att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.
Mål
•
•

•
•
•
•
•

Planera och genomföra temaföreläsningar om de svenska
jämställdhetspolitiska målen där stor vikt läggs på olika delar av delmål
nummer sex där även nyanlända män bjuds in som deltagare
Anordna nätverks- och diskussionsträffar eller mindre gruppaktiviteter
om situationen kräver det, med fokus på rättigheter och skyldigheter
inom ramen för jämställdhetspolitiska delmål sex för både
invandrarkvinnor och män samt individer som är nyanlända i Sverige
Anordna nätverksträffar och bjuda in representanter och föreläsare från
olika yrkesutbildningar
Starta studiecirklar om smarta telefoner, nyttiga mobilappar och säker
och trygg användning av internet för äldre kvinnor
Starta en utbildning i föreningskunskap och mötesteknik för
medlemmarna
Starta en studiecirkel om Kvinnokonventionen på lätt svenska
Starta andra studiecirklar med relevanta ämnen, t ex svenska språket

3. Arbete
Att bidra till nyanlända och asylsökande kvinnors etablering på arbetsmarknaden och i samhället är ett mycket viktigt mål.
Därför har föreningen i samverkan med Hyllie Park Folkhögskola och Komvux
Södervärn genomfört semistrukturerade intervjuer under 2020 för att ta reda på
vilken hjälp behöver kvinnorna för att hitta, söka och få ett arbete.
122 nyanlända och utrikesfödda kvinnor, som är medlemmar i föreningen eller
SFI-studerande hos Komvux Södervärn och Hylliepark, har svarat på frågor.
Deras svar kommer att vara grund för en stor del av vår verksamhet.
3

Föreningen ska bedriva opinion för att synliggöra villkor och hinder för kvinnor
med utländsk bakgrund vid deras inträde på arbetsmarknaden.
Mål
•
•
•
•
•

Anordna nätverksträffar och bjuda in olika arbetsgivare från företag med
bristyrken som föreläsare
Starta en studiecirkel med information om vägar till arbete
Ordna studiebesök på olika arbetsplatser för nyanlända och
asylsökande kvinnor.
Anordna aktiviteter för asylsökande kvinnor som erhåller uppehållstillstånd som kan ge ny kunskap och nya kontakter för att förkorta tiden
för en framtida etablering på den svenska arbetsmarknaden
Anordna nätverksträffar och bjuda in fackliga representanter som kan
berätta om normer och värderingar på den svenska arbetsmarknaden

4. Föreningsverksamhet
Att delta i föreningsaktiviteter som skapar sociala nätverk och leder till en stärkt
social sammanhållning och bidrar till positiva resultat för kvinnors levnadsvillkor,
hälsa och integration.
Mål
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Sprida information om föreningen och dess ändamål
Skapa kontaktytor och mötesplatser som inbjuder till ömsesidigt utbyte
över sektors-, nationella-, kulturella- och åldersrelaterade gränser
Förstärka föreningens arbete med regeringens jämställdhetspolitiska
delmål nr sex: Mäns våld mot kvinnor skall upphöra och att även män
engageras i detta arbete
Engagera många kvinnor att sticka på Sverigehalsduk som en protest mot
mäns våld mot kvinnor
Anordna en nationell konferens om mäns våld mot kvinnor och presentera
resultat av vårt gemensamma arbete med Sverigehalsduk
Fortsätta vårt engagemang inom ramen för projektet Nätverk, Aktivitet,
Delaktighet (NAD)
Uppmärksamma
o 22/2 Brottsofferdagen
o 8/3 Internationella kvinnodagen
o 24/10 FN-dagen
o 25/11 FNs internationella dagen för avskaffande av våld
mot kvinnor
o All verksamhet på föreningen ska under veckan 47 gå i
”En vecka fr! från vålds” tecken
o Vi ska också uppmärksamma några av de största religionernas högtider
Värva nya och vårda gamla medlemmar
Skapa ekonomiska resurser för att trygga verksamheten

5. Samarbete
Föreningen ska genom att påverka och samarbeta med organisationer och
myndigheter nationellt, regionalt och lokalt, verka för ett samhälle där kvinnors
möjligheter, rättigheter och skyldigheter tas tillvara.
Mål
•

Stärka samarbetet med ABF i Malmö, Lund och Eslöv
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•
•
•
•
•
•

Samverka och arbeta förebyggande mot våld i nära relation tillsammans
med andra föreningar och organisationer i Malmö
Stärka och utveckla samarbete med Malmö kvinnojour och kvinnojouren
Öresund
Stärka samarbete med kulturhistoriska föreningen Kvarndala
Utveckla samarbetet med nätverket Vinnverket
Undersöka möjligheterna till samarbete med nordiska kvinnoföreningar
Undersöka möjligheterna till gemensamma aktiviteter med invandrarkvinnoföreningar i Sverige och norden

I föreningen ska vi:
•
•

Initiera och driva projekt i enlighet med föreningens syfte
Bedriva opinion och uppmärksamma villkor, hinder och möjligheter genom en
rad olika kommunikationsmetoder:
o Föreläsningar och föredrag
o Nätverksträffar
o Möten och konferenser
o Utbildningsinsatser
o Studiecirklar
o Rapporter
o Artiklar och debattinlägg
o Informationsmaterial
o Sociala medier och webbsidor

Interna styrande dokument för Winnet Malmö
• Föreningens stadgar
• Protokoll från årsmötet och styrelsemöten
• Verksamhetsplan 2022
• Marknadsföringsplan
Externa styrande dokument för Winnet Malmö
• Gemensamt ansvar – Sveriges Politik för Global Utveckling (PGU)
• Sveriges jämställdhetspolitiska mål
• Det nationella regionalfondsprogrammet för målet Investering för sysselsättning
och tillväxt
• Region Skåne: Regionala utvecklingsstrategin (RUS) – Det öppna Skåne 2030
• Länsstyrelsen i Skåne: En jämställdhetsstrategi för Skåne
• Rapport från Malmökommissionen om ekonomisk, ekologisk och social
hållbarhet
• FNs globala mål - Agenda 2030 för hållbar utveckling
• FNs mänskliga rättigheter - Kvinnokonventionen
Malmö, i maj 2021
Styrelsen
Föreningen Resurscentrum för kvinnor i Malmö,
Winnet Malmö,
Idunsgatan 2
214 30 Malmö
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Stadgar för Winnet Malmö
Antagna vid förenings årsmöte 2018-03-22
§ 1 Föreningen namn
Föreningens juridiska namn är Föreningen Resurscentrum för kvinnor i Malmö.
Föreningen marknadsförs under namnet Winnet Malmö.
§ 2 Föreningens syfte
Föreningen Resurscentrum för kvinnor i Malmö är en politiskt och religiöst obunden
ideell kvinnoorganisation som vänder sig till kvinnor av alla nationaliteter.
Föreningens syfte är att jobba för alla kvinnors mänskliga rättigheter och ett jämställt
och inkluderande samhälle.
§ 3 Föreningens säte.
Föreningen har sitt säte i Malmö.
§ 4 Medlemskap
Som medlemmar antas kvinnor som har betalat medlemsavgift till föreningen och
som delar föreningens värdegrund.
Män, företag, organisationer, nätverk för kvinnor och föreningar som delar
föreningens värdegrund, stödjer föreningens verksamhet och målsättningar och som
betalat medlemsavgift antas som stödmedlemmar.
Ansökan om stödmedlemskap behandlas av styrelsen.
Stödmedlemmar har inte rösträtt.
4.1 Medlemsavgift
Varje medlem ska årligen till föreningen betala medlemsavgift som fastställts av
årsmötet.
Medlemskap och stödmedlemskap gäller vid erlagd medlemsavgift och gäller under
innevarande kalenderår.
4.2 Utträde
Medlem och stödmedlem som under kalenderåret inte betalat medlemsavgiften,
anses ha utträtt ur föreningen.
4.3 Uteslutning ur föreningen
En medlem som bryter mot stadgarna eller motarbetar föreningens verksamhet eller
ändamål, eller uppenbarligen skadar föreningens intressen, kan av styrelsen
uteslutas ur föreningen. Uteslutningen meddelas skriftligt av styrelsen.
En utesluten medlem/stödmedlem kan hänskjuta frågan om uteslutningen till
årsmötet, genom att anmäla detta till styrelsen senast en månad efter det att
medlemmen tagit emot styrelsens beslut om uteslutning.
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§ 5 Rösträtt
Vid årsmötet har varje medlem en röst. Stödmedlem äger ej rösträtt. Ledamot i
styrelsen äger ej rösträtt i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen, ej heller vid val av
revisorer eller revisorsersättare. Beslut i sakfråga fattas med majoritetsbeslut.
Ordförande har utslagsröst. Personval ska ske med sluten omröstning om
omröstning begärs. Vid lika röstetal fäller lotten utslag.
§ 6 Motioner
Såväl medlem som styrelsen får lämna förslag att behandlas av årsmötet. Förslag
från medlem skall vara skriftlig och vara styrelsen tillhanda senast fyra (4) veckor före
årsmötet.
§ 7 Nominering
Nominering av ledamot till styrelsen skall vara valberedningen tillhanda senast fyra
(4) veckor före årsmöte.
§ 8 Valberedning
Valberedningen skall bestå av tre ledamöter (varav en är sammankallande).
Valberedningen har till uppgift att föreslå årsmötets funktionärer samt om- eller nyval
av ordförande, ledamöter, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.
Valberedningen skall verka för en mångfald i sammansättningen av ledamöter.
Valberedningens förslag skall överlämnas till styrelsen senast två (2) veckor innan
årsmötesdagen så att det kan bifogas handlingarna till årsmötet.
§ 9 Revision
På ordinarie årsmöte väljs på ett (1) år en föreningsrevisor samt en
föreningsrevisorssuppleant.
Styrelsens protokoll, verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning samt
verifikationer skall överlämnas till revisorn för granskning senast fyra (4) veckor innan
årsmötet. Revisorn skall senast två (2) veckor innan årsmötet avge berättelse över
sin granskning.
§ 10 Årsmöte
Winnet Malmös högsta beslutande organ är årsmötet.
Ordinarie årsmötet ska hållas före mars månads utgång. Kallelse till årsmötet ska
utgå senast fyra (4) veckor före årsmötet. Extra årsmöte skall inkallas när styrelsen
eller minst en tredjedel av medlemmarna finner det vara nödvändigt.
Årsmöteshandlingar ska finnas tillgängliga via elektronisk kommunikation senast två
(2) veckor före ordinarie och senast två (2) veckor före extra årsmöte.
Valberedningens förslag ska finnas tillgängligt via elektronisk kommunikation senast
två (2) veckor före årsmötet.
Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Mötets behöriga utlysande
4. Fastställande av dagordning
5. Val av ordförande och sekreterare för årsmöte
6. Val av två justeringspersoner, som jämte ordföranden skall justera
mötesprotokollet, tillika vid val fungera som rösträknare
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7. Styrelsens verksamhetsberättelse, undertecknat bokslut samt resultat- och
balansräkningar för det senaste verksamhetsåret
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
räkenskapsåret
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
10. Behandling av propositioner och i rätt tid inkomna motioner
11. Fastställande av budget och verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår
12. Beslut om tid för årsmöte
13. Beslut om nomineringstiden inför årsmötet
14. Beslut om årsavgift till organisationen för kommande verksamhetsår
15. Beslut om arvode till styrelsen
16. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter
17. Val av ordförande för en tid av ett (1) år
18. Val av halva antalet ledamöter för en tid av två (2) år
19. Val av suppleanter på ett (1) år
20. Val av en (1) föreningsrevisor och en (1) föreningsrevisorssuppleant för en tid av
ett (1) år
21. Val av tre (3) ledamöter i valberedningen varav en är sammankallande för en tid
av ett (1) år
22. Årsmötet avslutas
§ 11 Styrelse
Styrelsen består av ordförande samt ytterligare högst sex (6) ledamöter samt minst
en (1) högst tre (3) suppleanter. Beslut fattas via majoritetsbeslut. Ordförande har
utslagsröst. Styrelsen är beslutsför om minst fyra (4) ledamöter är närvarande.
Styrelse väljs av årsmötet för en tid av två (2) år. Första året väljs hälften av styrelsen
på en tidsrymd av ett (1) år.
Män som är stödmedlemmar kan väljas till styrelsen.
Styrelsen får anställa personal på kansli och i projekt, samt beslutar om
arbetsordning.
Det åligger styrelsen:
- Att verka för organisationens ändamål
- Att verkställa av Winnet Malmös årsmöte fattade beslut
- Att förvalta organisationens ekonomi och bokföring
- Att upprätta verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning samt framlägga
dessa vid årsmötet
- Att verkställa övriga åligganden enligt dessa stadgar
§ 12 Räkenskapsår/Verksamhetsår
Räkenskapsåret/Verksamhetsåret är kalenderår.
§ 13 Verksamhetsplan, budget
Räkenskapsåret omfattar kalenderår. För varje räkenskapsår ska verksamhetsplan
och budget finnas. Förslag upprättas av styrelsen och föreläggs årsmötet för
ställningstagande.
§ 14 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av den eller de som styrelsen utser.
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§ 15 Anställd personal
Person som är tillsvidareanställd av Winnet Malmö kan inte väljas till ordförande,
ledamot, suppleant, revisor eller ledamot i valberedningen. Anställd person kan
adjungeras till styrelsen.
§ 16 Styrelsearvode
Styrelsearvode beslutas av årsmötet. Ersättning för redovisade omkostnader
utbetalas till dem som företräder föreningen vid andra möten än styrelsemöten.
§ 17 Stadgeändring
Årsmötet har rätt att med enkel majoritet besluta om sådana ändringar som inte
innebär förändring av föreningens ideella ändamål enligt § 2, 11,17 och 18. Ändring
av § 2, 11,17 och 18 kan ske om två medlemsmöten varav minst ett ska vara
ordinarie årsmöte, beslutat så.
§ 18 Upplösning
Förslag om föreningens upplösning kan väckas av styrelsen. För beslut fordras att
frågan behandlas av två på varandra följande årsmöten samt att förslaget vid varje
tillfälle biträds av minst två tredjedelar av antalet avgivna röster. Efter upplösning ska
föreningens tillgångar ges till forskningsändamål eller tillfalla organisationer som
verkar enligt föreningens ändamål.
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