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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
Kvinnorättsförbundet
Organisationsnummer
802511-3955
Summa som organisationen ansöker om från arbetsmarknads- och socialnämnden 2022
220.000
Organisationens postgiro eller bankgiro
PlusGirot 519237-2
Organisationens firmatecknare
Shirin Bahrami

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
SHIRIN BAHRAMI
E-postadress
shirinpoya@yahoo.se

Mobiltelefon
0739-781519

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

Organisationsnr
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
040- 79112

Organisationens gemensamma e-post eller e-post till
kontaktperson
kvinnorattsforbundet@gmail.com

Hemsida
www.kvinnorattsforbundet.org

Besöksadress
Djäknegatan 23

Postnummer besöksadress
21372

Ort besöksadress
Malmö

Postadress
Box 4039

Postnummer postadress
20311

Ort postadress
Malmö

Ordförandes kontaktuppgifter
Namn
Shirin Bahrami

Telefonnummer
0739-781519

E-post
shirinpoya@yahoo.se

Kassörens kontaktuppgifter
Namn
Abbas Daii

Telefonnummer
0760-076240

E-post
abbas.daii@outlook.com

Firmatecknarens kontaktuppgifter
Namn
Shirin Bahrami

Telefonnummer
0736-781519

E-postadress
shirinpoya@yahoo.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

188

Antal kvinnor

145

Antal män

43

Antal medlemmar som inte definierar sig som män eller kvinnor

0

Antal medlemmar boende i Malmö

164

Uppge organisationens syfte enligt stadgarna
Syftet är att arbeta på demokratiska grunder för utsatta kvinnors mänskliga, ekonomiska och sociala rättigheter i det svenska samhället.
I detta arbete ska föreningen ägna särskild uppmärksamhet åt det hedersrelaterade våldet som drabbar både kvinnor och unga män i
nära relationer och arbetar för att underlätta integrationen av dessa offer i det svenska samhället.
Föreningen har ett internationellt intresse av att uppmärksamma kvinnors situation i Mellanöstern och Nordafrika, delta i
internationella kampanjer och evenemang för jämställdhet och för kvinnors och barns rättigheter.
Facket är politiskt och religiöst oberoende.
Beskriv kort vilka målgrupper som bidraget ska användas till
Vår huvudsakliga målgrupp är våldsutsatta kvinnor, unga flickor och barn där vi ger både stöd och information om kvinnors
rättigheter i Sverige och våld mot kvinnor och barn samt vilka rättigheter och skyldigheter man har i det nya landet.
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 en stor lokal i centrala Malmö, vi kommer att använda en del av bidraget för lokalkostnader och personalkostnader 2022 (Vi
har tyvärr förlorat vårt älskade kvinnokämpe och tidigare ordförande i Cancer och har bara en anställd fram till 31 december 2021).
Därför planerade den nya styrelsen att anställa 2-3 personer hösten 2021. Varje år har vi ett medlemsläger där vi träffas och diskuterar
föreningens framtid och vad vi kan förbättra och vad vi gör under året. Vi diskuterar aktuella frågor i samhället. Vi har många
aktiviteter och utflykter, inklusive ett sommarläger för utsatta kvinnor och barn. Allt detta behöver ekonomiska resurser som vi
försöker fixa.
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Beskriv hur era insatser eller aktiviteter kommer att gynna målgruppen eller målgrupperna under det kommande
året
Rådgivningscenter: Vi har många kvinnor och unga tjejer dagligen som behöver råd eller support som kommer till rummet eller via
Telefon och WhatsApp. Vi spelar en viktig roll i att stödja och hjälpa mödrar med sina barn som har bevittnat våld eller utsatts för
våld. När kvinnor som utsätts för våld, lämnar kvinnojourer, står de ofta ensamma och har stort behov av hjälp för att kunna stå på
egna ben och klara vardagen. Vi driver ett rådgivningscenter för kvinnor där vi årligen hade cirka 300 kvinnor som får hjälp och stöd
från oss. (Rådgivning är mycket bred, det kan vara skilsmässa, kontakt med kvinnojourer, kontakt med polis och andra myndigheter ,
söka utbildning, arbete, bostäder, översättningsbrev eller ring myndigheter och etc. Eller sitt och prata för att släppa tankar och tankar
och må bättre efteråt. De behöver extra stöd i samhället, nätverk för att bryta sin isolering. Eftersom vi har tillgång till flera olika
språk är det till stor hjälp eftersom det underlättar vårt arbete. (arabiska, persiska, kurdiska, franska, engelska).
- Vi främjar kunskapen om svenska språket och har språkkafé på torsdagar. Vi har många aktiviteter för våldsutsatta kvinnor och barn
som befinner sig i olika kvinnojourer eller flyttat till sina egna hem och en del av målgruppen har fått information genom
socialtjänsten, dvs. . Vi kommer att vara ett komplement till kvinnojourer och sociala tjänster i Malmö stad med alla aktiviteter vi
utför och erbjuder. .

Beskriv hur er verksamhet kommer att gynna målgruppen eller målgrupperna på lång sikt
Med lång sikt menas 5-10 år i framtiden.
- Vi främjar kunskapen om svenska språket och har språkkafé på torsdagar men på grund av Pandemin har vi inte nu förrän det
passerar. - Vi har många aktiviteter för våldsutsatta kvinnor och barn som befinner sig i olika kvinnojourer eller flyttat till sina egna
hem och en del av målgruppen har fått information genom socialtjänsten. Vi kommer att vara ett komplement till kvinnojourer och
sociala tjänster i Malmö stad med alla aktiviteter vi utför och erbjuder. Vi kan hjälpa kvinnor med stödsamtal och rådgivning, många
kvinnor kommer i kontakt med oss genom socialförvaltningen eller har deltagit i våra aktiviteter genom kvinnojourer och en del har
fått vår information från andra kvinnor som känner oss och känner till våra ansträngningar för utsatta kvinnor. - Vi ger kvinnorna
information om det svenska samhället, lagar och regler som gäller här.
Vår verksamhet på sikt hjälper målgruppen mår bättre, bryter sin isolering känna sina rättigheter och skyldigheter, integrerar sig i det
svenska samhälle och står på egna ben efter ett liv med rädsla och i skyddade boende.
Utvärderar ni er verksamhet och era metoder?
Ja
Hur utvärderar ni?
I slutet av varje aktivitet delar vi vanligtvis undersökningar och utvärderar verksamheten, men vi har en intern undersökning angående
vår rådgivning för att se hur många som var nöjda med vårt arbete med rådgivning och har fått den hjälp de behövd
Beskriv hur ni arbetar med jämställdhet och jämlikhet i er verksamhet
Information: vi har en del informationsmaterial som regelbundet delas mellan målgruppen, till exempel "Visste du det?" på tre olika
språk Informationsmöten i stora och små grupper och diskussionsämne med målgruppen vid olika tillfällen. Under valtider kontaktar
vi vanligtvis kvinnor med utländsk bakgrund och övertygar dem att delta i val och rösta och förklara för dem varför det är viktigt,
deltagande i val är en del av jämställdhet som beskrivs i detta sammanhang.
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.
Vi har alltid många barn i vår verksamhet både i projektet aktivisters eller i våra ordinarie verksamhet (mer än kvinnor är barn) för oss
är oerhört viktigt att barns idéer kommer fram. Vi vet väl att i många platser och organisationer, barn är osynligt och att bara följer sin
mamma. Vi genomfört samtal och dialog med barn där deras behov och önskemål kommit till uttryck. Under 2019, 47 våldsutsatta
barn i åldern 3-12 år med skyddad identitet har deltagit i vår verksamhet och vi undersökt deras önskemål (År 2020 halverades antalet
på grund av pandemin) . Vi ändrar och anpassar våra aktiviteter efter barnen synpunkter. Ibland deras mammor kommer till oss och
berättar vad deras barn har berättat eller önska det att vi gör i vår verksamhet.

Beskriv hur er verksamhet är ett komplement eller alternativ till Malmö stads insatser för målgruppen inom det
sociala området
Vår mötesplats och träningsplats måste användas av alla misshandlade kvinnor och deras barn som bor i skyddad bostad eller har fått
sitt eget boende. De som är i fara och som inte kan stanna på offentliga mötesplatser och i offentliga träningsrum. De kan inte få besök
i kvinnojourer. Vi erbjuder kvinnorna en plats där de kan få besök i våra lokaler och träffa sina vänner och andra kvinnor i samma
situation.
Kvinnorna saknar sociala nätverk och har vanligtvis sina familjer i sitt hemland.
Vår största målgrupp är kvinnor med invandrarbakgrund.
Några av dem vill t.o.m. bryta all kontakt med hans f.d. partners sociala krets.
Vi vill skapa en plats där de kan komma med barnen, en säker och avslappnad miljö för kvinnorna och deras barn.
Vi kan nå många invandrarkvinnor som behöver råd och stöd.
I vår förening har vi tillgång till flera språk som gör det möjligt för oss att nå kvinnor på bästa sätt.
I Malmö stad saknas en sådan aktivitet.

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

1 434 791.00

Totala intäkter från medlemsavgifter verksamhetsåret 2020

9 060.00

Totala lokalkostnader verksamhetsåret 2020

154 136.00

Antal anställda under verksamhetsåret 2020

2

Totala personalkostnader under verksamhetsåret 2020

246 000.00

Har organisationen kollektivavtal för anställda?
Ja
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Har er organisation sökt och blivit beviljade bidrag från någon annan myndighet under verksamhetsåret 2020?
Exempelvis Region Skåne, Länsstyrelsen, MUCF, Allmänna Arvsfonden, Socialstyrelsen.
Ja
Uppge alla myndigheter och summa av bidrag
Malmö stad, fritidsförvaltningen. lönebidrag. 19 231.00
Malmö stad, arbetsmarknaden, p.g.a. Covid19. 315 000.00
Malmö stad, Verksamhetsbidrag. 230 000.
Arbetsförmedlingen, jobb o utvecklingsbidrag. 216 000.00
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
Vi har svarat på ovan.
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
KRF.Verksmetsberättelse 2020.pdf (10,32 MB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Fastställd resultaträkning för 2020
KRF.Ekonomisk årsredovisning2020.pdf (1,69 MB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Fastställd balansräkning för 2020
KRF.Ekonomisk årsredovisning2020.pdf (1,69 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)
Revisorns berättelse.pdf (182 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
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Preliminär budgetplan för 2022
Bugetsplan 2022-KRF Mö.pdf (215 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

Preliminär verksamhetsplan för 2022
Verksamhetsplan2021-2022.pdf (392 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Årsmötesprotokoll för 2021 (underskrivet)
årsmötesprotokol 2021.KFR.pdf (1,31 MB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Protokoll från konstituerande styrelsemöte för 2021 (underskrivet)
Konstituerad protokol.pdf (530 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 KRF.pdf (479 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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Kvinnorättsförbundet Malmö (KRFM)

lnternet
Postadress Besöksadress Telefon
Kvinnorattsforbundet.org
Box 4039
Djäknegatan 23
070- 363 80 88 kvinnorattsforbundet@gmail.com
203 11 Malmö Malmö

Giro
Plusgiro 519237-2

Bankgiro 716-8461

(rs)

3 (1s)

vinnorötlsförbundet
Womer's Righls Associolion

I

Inledning

Styrelsen fiir Kvinnorättsftirbundet Malmö (KRF-Malmö) med Organisationsnummer 802511-3955 avger
ftiljande verksamhetsberättelse ftir år 2020. KRF- Malmö ar medlem i Kvinnorättsforbundet

Riksorganisation
fuksorganisation består av bland annat fiireningar
Uppsala.

2

i

Göteborg, Helsingborg, Karlskrona, Stockholm och

Förbundets mål

Förbundet har lyckats med sin planerade utveckling och etablerat sina tidigare verksamhetsplaner.
Föreningens är etablerad organisation i Malmö och hela Skane, Föreningen har ett väldigt bra
rykte.
Förbundet i Malmö fortsätter sitt samarbete med ft)reningar med lokal eller regional forankring, i dagsläget i
Göteborg (riksorganisationen), Stockholm, Karlskrona, Helsingborg och Uppsala, men har även en egen
lokal verksamhet i Skåne.

3

Organisationsbidrag och utvecklingsmedel

.
o

Vi fick organisationsbidrag från Malmö stad for är 2020.
Vi fick 100 000 kr organisationsbidrag från vår Riksorganisation

som beviljades organisationsbidrag

2020 fr än Jämställdhetsmyndigheten

4

Verksamheten

4.1

Årsmöte

Fredagen den 28 mars 2020 höll

vi årsmöte i vår lokal på Djäkneg atan23. Närvarande 13 i lokalen och 6
genom internet och Skype Yarav röstberättigade medlemmar var 28. Vi gick igenom verksamhetsberättelsen,
verksamhetsplanen, årsredovisningen och budgeten. Vi valde också styrelse och revisor inftir kommande år.

4.2 Projektarbeten: ROS
"ROS-projektet - Ro Och Stillhet i naturmiljö för våldsutsatta barn och mamm or', 2O2O

Projektet genomftirdes dels med aktiviteter varje vecka och dels i form av läger. Följande
verksamheter planeras inom ramen for det forsta året i projektet:

Kvinnorättsförbundet Malmö (KRFM)

Postadress Besöksadress Telefon
lnternet
Box 4039
Djäknegatan 23
Kvinnorattsforbundet.org
203 11 Malmö Malmö
070- 363 80 88 kvinnorattsforbundet@gmail.com

Giro
plusgiro 5Lg237-2
Bankgiro 1L6-8461

4

(Is)

vinnoröllsförbundet
Women's Righls Associotion

SKOGSBAD: Att uppleva skogen i lugnt tempo och uppmärksamma detaljerna i den är en
form av terapi som kallas skogs bad. RO- OCH STILLHETSÖVNINGAR INOMHUS:
Under årets kalla årstider utvecklade projektet målgruppsanpassade ro- och stillhetsövningar
inomhus. Vi använde alla sinnen ör att forstärka och utveckla övningarna. Vi använde
ljudinspelningar, dofter (kottar, bxr, oljor mm), bildprojektioner av skog och natur, med
mera for att skapa upplevelser av skog inomhus. Här kom barn och mammor att kunna
slappna av och vila tillsammans, finna ro och stillhet, stressa av och ffi kraft tillsammans.
Vi kom under dessa övningaripass som hålls två till tre gånger varje vecka, attläraut och
tränapå enkla, användbara och mycket effektiva andningsövningar som led uppmärksamhet
och fokus bort från stress, oro och anspänningar. Barn och mammor fick i gemensamma
övningar lära sig hur viktig andningen är for att kunna hantera stress, oro och anspänning.
Mycket forskning inom ämnet visar på snabba och goda resultat. Målgrupp for ROSprojektet var årligen cirka 120 våldsutsatta barn i åldern 0-18 år med skyddad identitet och
som lever i eget boende i Malmö och Skåne. Syftet med projektet är att forbättra
livssituationen ör våldsutsatta barn med skyddad identitet. Projektet bidrar också tilI att, på
längre sikt, ge dessa barn bättre forutsättningar i ungdomsåren och även i deras vuxna liv.
ROS AKTIVTET

a-Fasta aktiviteter:

F

)

Kvinnorättsforbundet har träning utomhus torsdagar 16- 17.
En gång per vecka vi ordnar en utflykt till en parkmiljö

F

Måndag

till fredag vi öppnar vår relaxrum

11-16 som kvinnorna kan sitta och fa
massage och titta på en stor skärm som visar naturen med lugnade musik och massage
stol

F En gang per månade vi har en utflykt gällande listan nedan.
Obs:

Vi foljer FHM s rekommendationer pä vära aktiveter pä att hålla två meters avstånd

under promenader. Vi tar max 10 personer på varje gång. Om någon har feber eller
forkylningssymtom stannade hemma och foljd oss nästa gång. Och därfor vi har avbokat alla
våra aktivitet inom hus såsom fodelsedag fester, Språkcafö och fester mm.

b-Andra aktiviteter:

Kvinnorättsförbundet Malmö (KRFM)

Postadress Besöksadress Telefon
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Box 4039
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Datum
8 februari
7 mars
12 april
5-7 juni

19 iuni
10 iuli
6 aususti
7 augusti
9 augusti
10 aususti
14 aususti

2t-23
augusti
17 oktober
19 november

Aktivitet
Utflvkt till Bokskoeen
Utflykt till Bokskosen
Botaniska trädeård i Lund
Sommarläger i Norra Skåne ftr kvinnor och barn på
kvinnoiourer
Utflvkt till Ribersborss handikappbad i Limhamn
Utflvkt till Botanisk trädeård i Lund
Utdetnine
Utdelnine
Utdelnine
Utdelnins

kläder
kläder
kläder
kläder

Utflykt till Svanholm i Staffanstorp
Sommarläger i Norra Skåne För kvinnor och barn

i

eget

boende

Utflvkt till Katrinetorp Landeri
Utflykt till KatrinetorD Landeri

Kvinnorättsförbundet Malmö (I(RFM)

Postadress Besöksadress Telefon
lnternet
Djäknegatan 23
Box 4039
Kvinnorattsforbundet.org
203 11 Malmö Malmö
070- 363 80 88 kvinnorattsforbundet@gmail.com

Giro
Plusgiro 5t9237-2

Bankgiro 7L6-846L
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5. Övrig verksamhet enligt stadgar
5.1 Rådgivningscenter
Rådgivningscenter pågår alltjiimt som ordinarie verksamhet. Under 2020 har vi kunnat hjälpa många av dem
som haft kontakt med oss genom rådgivningscenter. Vår rådgivning på grund av Corona hade en minskning
av kvinnor som kommer med 25 oÄ, en del av vära rådgivningar gjorde genom telefonen Skype och Wats
app.

Under 2020 hjälpte vi ca 220 kvinnor och unga tjejer på vår besöksadress alternativt fick de råd och hjälp
via telefon. Denna verksamhet tar mycket av personalens resurser eftersom kvinnornas behov varierar
mycket. Men eftersom de har ftirtroende ft)r oss och olika språk kunniga personalen, vänder de sig till oss
for att få hjälp. Rådgivningen kan bestå i att hitta bostad, vård av barn, kontakta myndighetema eller
kontakta advokater och polisen. Det kan också handlar om skilsmässoansökningar och bodelningar, jobb
eller utbildning, söka bistand från socialen och ftr sitt asylärende eller helt enkelt bara vill en som lyssnar på
dem. Helt enkelt satt vi och pratade med dem om deras liv problem.
Vår personal som behärska olika språk är en stor fordel for vår rådgivningscenter.
Rådgivning på plats: måndag-fredag

kl.

lO-17.

Rådgivning per telefon: måndag-söndag kl 10-17 :040-79

ll2

lDygnet runt. 0703 63 80 88

5.2 Massmedial verksamhet
a- Förbundet i media
För att uppmärksamma samhället av de våldsutsatta kvinnorna och barnens situation har forbundet skickat olika artiklar till
tidningar, deltagit i debatter och blivit intervjuade av flera journalister.

9 april2O2O
Farideh Arman deltog i en TV-intervju om påverkan av pandemin på våld mot kvinnor. Mina Ahadi,, Shiva
Mahboubi var andra deltagare.

20 april2O2O
Farideh Armans debattinlägg publicerades i Sydsvenskan: "Vi uppmanar ansvariga politiker i Region Skåne: Låt inte brist
på handlingskraft vara skäl till att svika offer för sexuellt våld" med Sydsvenskan https://vwvw.sydsvenskan.se/2020-O+-

20,/vi-uppmanar-ansvariga-politiker-i-region-skane-svik-inte-offer-for-sexuellt-vald

b- Förbundets tv-sändningar

Kvinnorättsförbundet Malmö (KRFM)
Postadress
Box 4039
203 11 Malmö

Besöksadress

Telefon

Malmö

lnternet

Kvinnorattsforbundet.org

Djäknegatan 23
070- 363 80 88

kvinnorattsforbundet@gmail.com

Giro
Plusgiro 579237-2

Bankgiro 7L6-8461
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Under 2020 fortsatte vi att siinda vårt TV program som har samma namn som vår organisation,"Hagfie zarf'
på persiska som betyder - Kvinnans rätt.
Vi samarbetar med Göteborg sektion som producerar hela programmet och vår tv studio iir i Göteborg.

Vi ftirsöker sprida information och nyheter om kvinnors kamp for ett jiimställt

samhälle och fiir rättvisa.
Programinnehållet syftar till att forstärka kvinnors självkänsla, kåimpa mot hedersrelaterat våld, mäns våld,
patnarkala samhällen, mot könsapartheid, stening och awättning av kvinnor.

TV-sändningen iir på persiska och har flera miljoner tittare över hela världen.

Vi håller pä att uppdatera så att liinkar till programmet kommer att finnas på vår hemsida.
Liinkar till olika tv-program finns på hemsidan håller fortfarande pä att uppdateras.
http :/flrvinnorattsforbundet. org/?cat: I 0

Vi

stödjer både ekonomiskt och med vår medverkan TV programmet" Bread and roses",
Som äir på både engelska och persiska.

https ://www.youtube. com/user/BreadandRosesTV

c- Förbundets hemsida
Svensk version http:/Awvw.kvinnorattsforbun&

d- Förbundets Facebook
https ://www.facebook. com/kvinnorattsforbundet.makno

5.3- En stor konferens: Leva med skyddad identitet 18 september
Med Dqltaeande:

.
o

o
o
.
.

Åsa Lindhagen Jämställdhets minister
Margot Olsson från Malmö stad samordnare mot alla former av våld i nära relation
i Malmö
Emily Lundquist från Malmö kvinnojour
Atidal Abo aI Hassan från kvinnojour Femcenter
Tre kvinnor med skyddad identitet berättade om problemet.
Tre kvinnor berättade om kvinnosituation i Iran, Egypten, Tunisien och Saudi
Arabien.

Vi vill genom den här konferensen att uppmörksamma våldsutsatta kvinnors
situation efter tiden på slryddat boende.

Hur kan tillvaron förbättras för de som lever med skyddad identitet? Vilka

Kvinnorättsförbundet Malmö (l(RFM)

Postadress Besöksadress Telefon
lnternet
Box 4039
Djäknegatan 23
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brister och svårigheter finns flor våldsutsatta kvinnor och barn? Vad kan vi göra
for att underlätta deras liv?
Konferensen rrar myckei bra. Med många bra förslag. I länken ni kan se hela konferensen.
Del L: Om Skyddad identitet
https ://www.youtube. com/watch?v:fl

YAfl sxklA&feature:youtu.be

Del2 på engelska om kvinnosituation i Iran, Tunisien, Egypten och Saudi Arabien.
https : //)routu.be/4oEUiS

8

Gw5 o

konferensens förslag:

t

å
*

Ett av fiirslagen som kom fram iir att ha en nationell telefonlinje for både de som har s§ddad identitet
och de som jobbar i kommuner, andramyndigheter, vårdskolor och kommer i kontakt med personer med
skyddad identitet kan vända sig och få råd och information var det gäller. Manga har inte tillräckligt info
attharieru ärende for personer med s§ddat identitet. För de som har skyddat identitet också kan få mer
info om deras rättigheter.
Den andra lorslag iir att skapa ett speciellt kort fiir dem som har skyddad identitet fiir att underlätta
handlingar ör dem. samma som ID kort som niir de visar kortet, personalen som ska hantera deras fall
på helt annat sätt utan att behöver kvinnan berättar hela historien gång efter gång.
Den tredje ft)rslag var att istället skatteverket ska polisen ta hand om skyddad identitet samma som andra
skandinaviska länder.

6-ÅrHga arrangemang & manifestationer

Vi ar principiellt motståndare till

avrdliingar och alla typer av människofortryck. Barn- och
kvinnoavrättningar och steningar fortsätter i en rad länder. Därfor har vi under 2020 organiserat och deltagit
i flera manifestationer i Malmö mot

de här omänskliga handlingarna.

6.1-Fadimes Dag den 21 januari
anordnade en minnesdag for att hedra Fadime Sahindal i Rosengård Centrum. Vi delade ut broschyren
"Visste du det?" om att tvångsäktenskap och barnäktenskap, samt vart man kan viinda sig for att ffi hjälp,
låimnade även info till biblioteket, barnmorskemottagningen och arbetscenter "Stöd & matchning".

Vi

Kvinnorättsförbundet Malmö (KRFM)

Internet
Postadress Besöksadress Telefon
Kvinnorattsforbundet.org
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203 11 Malmö Malmö

Giro
Plusgiro 579237-2
Bankgiro 7L6-846I
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6.2- Den internationella dagen mot våld mot kvinnor 25 november
Vi

delade broschyrer "VISST DU DET" mot barn äktenskap och tvångsäktenskap på tre olika språk:
svenska, arabiska och dari. I två plats: Rosengård och Lindiingen centrum.

6.3 -Internationella kvinnodagen den 8 mars
Intemationella kvinnodagen, Malmö Gustav Adolfs torg. KRF deltog under 8 mars tillsammans med flera
kvinnonätverk i Malmö. Vi deltog aktivt i demonstrationståget i Malmö den 8 mars. Tillsammans med
feministiska nätverk och andra grupper gick vi i demonstrationståget. Vi bar våra plakat och banderoller
med texter angående solidaritet med kvinnor i världen och mot kvinnovåldet som Warr existerar. Efter
demonstrationståget samlades alla pä Möllevångstorget.

6.4-Lunchmöte
Vi deltar på lunchmöte med alla kvinnojourer i Malmö och Malmö stad var sjätte vecka.
Vi har erfarenhetsutbyte, planering vi diskuterar nya lagar som uppkommer, vi pratar om vad som
händer hos jourerna och med kvinnorna. Varje träff är hos en av organisationer.
Vi tar med oss broschyrer och presenterar våra aktiviteter vid varje online möte.

t
*
.:.
,

24ianuari lunchmöte hos FemCenter
17 april lunchmöte hos Malmökvinnoiour.
2 iuni Online möte med kvinnoiourer.
november online möte angående den internationella dagen den 25 november motvåld mot kvinnor.

7- Övriga aktiviteter och manifestationer

o
o
o

januari manifestation på grund av flygkrasch i Tehran som 176 triangel.
18 juli manifestation for att rädda tre unga människors liv, mot deras dödsdom i DAVID HALLS
BRUN.
10 oktober vi samlades i Gustav Adolf torget mot avritningen i hela världen.
13

8- Utbildning, föreläsning m.m.
Vi deltog den 6112 på Online

möte med länsstyrelsen om ökandet av våld mot kvinnor under

Corona tiden.

9- Samarbete med andra organisationer
Under flera års arbete med våldsutsatta kvinnor och deras barn kunde vi fordjupa vårt samarbete med
organisationer som kommer i kontakt med våldsutsatta kvinnor så som bl.a.

Kvinnorättsförbundet Malmö (KRFM)
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Socialtjänsten
Malmö kvinnojour
Atim ändrad till kvinnojoursn Öresond
Malmö Kriscentrum
Boende Heder
Femcenter
Malmös Kvinnonätverk
Noomi
Boende Heder
Svenska §rkan
Rädda barn

Ung forum
Röda korset Malmö
Pingstkyrkan

Vår verksamhet får både regional och lokal forankring genom vårt riksftirbund i Göteborg och genom våra
KROs medlemsorganisationer i Stockholm, Helsingborg, Uppsala och Karlskrona.
Under 2020 har vi ett fortsatt gott samarbete med advokat Jan Axelsson när det gäller frågor om asyl, våld,
vårdnadshavare.

1010.1

Förbunds Frågor

- Lokal

och besöksadress

Vår lokal ligger i centrala Malmö på Djiiknegatan 23 och har varit flitigt besökt under det gångna året, läget
har gjort att vär målgrupp lättare hittar hit. Lokalen ligger skyddad på en innergård. Lokalen har varit
bemannad klockan 10:00 - 17:00 på helgfria måndagar - fredagar. Under Corona tiden vi jobbar ibland
hemma och vi kontakta kvinnorna via telefon vid rådgivning.

10.2 -Arbetsmanual
Manualen

10.3

åtr

öppen fiir personalen och samtliga medlemmar att läsa!

- Anställda

Förbundet under 2020hade två heltids anställda, Farideh Arman och Imane Rouis.
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Socialtjänsten
Malmö kvinnojour
Atim ändrad till kvinnojouren Öresond
Malmö Kriscentrum
Boende Heder
Femcenter
Malmös Kvinnonätverk

Noomi
Boende Heder
Svenska kyrkan
Rädda bam
Ung forum
Röda korset Malmö
Pingstkyrkan

Vår verksamhet får både regional och lokal ft)rankring genom vårt riksforbund i Göteborg och genom våra
KROs medlemsorganisationer i Stockholm, Helsingborg, Uppsala och Karlskrona.
Under 2020 har vi ett fortsatt gott samarbete med advokat Jan Axelsson när det gäller frågor om asyl, våld,
vårdnadshavare.

1010.1

Förbunds Frågor

- Lokal

och besöksadress

Vår lokal ligger i centrala Malmö på Djäknegatan23 och har varit flitigt besökt under det gångna året, läget
har gjort att vår målgrupp lättare hittar hit. Lokalen ligger skyddad på en innergård. Lokalen har varit
bemannad klockan 10:00 - 17:00 på helgfria måndagar - fredagar. Under Corona tiden vi jobbar ibland
hemma och vi kontakta kvinnorna via telefon vid rådgivning.

10.2 -Arbetsmanual
Manualen iir öppen ftir personalen och samtliga medlemmar att läsa!

10.3

- Anställda

Förbundet under 2020hade två heltids anställda, Farideh Arman och Imane Rouis.
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10.4

- Medlemmar

och volontärer

Malmösektionen har fiir niirvarande 195 medlemmar varav minst 75
kvinnor.

%o

av väratotalamedlemmar är

Under det gangna året var medlemmarna mera delaktiga i foreningslivet och fiirbundets aktiviteter.
Medlemmarna har blivit aktivare i deltagandet i vår triining i park. Under året vi hade 2 möte online på
grund av Corona med våra medlemmar. Vi diskuterade fiireningens utveckling och kommande aktiviteter
samt planerade infor foreningens framtid.

Vi erbjuder våra

År

7- Bildcollege

me
AV

frinnorffi
Postadress
Box 4039
203 11 Malmö

3§'

d

Besöksadress

Djäknegatan 23
Malmö

Telefon

lnternet
Kvi nno

070- 363 80 88

rattsforbu nd et.org

kvinnorattsforbundet@gmail.com
ffi--

Giro
Plusgiro 5L9237-2
Bankgiro 776-8461
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Träning utomhus

Utflykt till Handikappbadet

KIEEITIts

Nej

till avrättning, inte till Islamiska

Tv program om barn äktenskap

republiken.

Kvinnorättsförbundet Malmö (KRFM)
Postadress
Box 4039
203 11 Malmö
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Djäknegatan 23
Malmö

070- 363 80 88
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Sommarläger med kvinnor och bam

konferens: Leva med

Den internationella dagen
mot våld mot kvinnor 25
november Vi delade
broschyrer "VISST DU

DET"
Kvinnorättsförbundet Malmö (KRFM)
Postadress
Box 4039
203 11 Malmö

Besöksadress

Telefon

Djäknegatan 23

Malmö

070- 363 80 88

lnternet

Giro

Kvinnorattsforbundet.org

Plusgiro 5t9237-2
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Bankgiro 7t6-8461
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12- Slutord
Kvinnorättsforbundet vill avslutningsvis tacka samarbetspartners för ett gott samarbete under
2020. Vidare vill Kvinnorättsförbundet tacka för de ekonomiska medel som man erhållit för sin
verksamhet. Det är tack vare samarbete och ekonomiska bidrag som vår verksamhet har kunnat
fortsätta med växande styrka under 2020.
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13-Underskrift
Verksamhetsberättelsen undertecknas av:

Shirin Bahrami, kassör

Nargess Ghorbaniazar, styrelseledamot

Oldin Twistarn, styrelseledamot

,

So

udabeh Kazemian, styrelseledamot

*l,'-.
,,t .') .i.,*-;:,:_
0,-u*:_

Abbas Daii, förbundet revisor

Nesrin Karimi, styrelsens ordtörande

Kvinnorättsförbundet Malmö (KRFMI
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203 11 Malmö Malmö
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Ekonomisk å rsredovisning

Kvinnorättsförbundet (KRF) . Malmö

19-12-31

Resultaträkning

Kazemian, styrelseledamot

Abbas Daii

,

Nargess GhorbaiAzai styrelseledamot

föreningens revisor

1(3)

Ekonom isk å rsred ovisning

Arbetsförmedlingen: lönebidrag , jobb och utv.bidrag

uthyming av lokal 201 8-201

21 6 000,00

I

Sponsring och insamling för förningensverksamhet

organisations bidrag från riksorg (Jämstllhetsmydighet)

Malmö stad Arbetsmarknaden p.g.a covid 19

SUMMA INTÄKTER

2(3)

1 530 824,00

1434791,00

Ekonom isk å rsredovisning

Belopp (kr)

Sociala avgifter till skatteverket och försäkrlngar

för anställad (Fora + Collectum)

Organisationsstöd till Göteborg sektion som driver vår Tv verksamhet

Belopp (kr)

264 459,00

100 000,00

100 000,00

16 000,00

25 000,00

Administration (telefon, hemsida, porto, postbox och plusgiro)

107 000,00
Övriga kostnader (möblering'+ julbord+ persenter för personal

010

3 500,00

Medlemavgift ldea arbetsgivarförbundet för ideella organisationer och/ tryckning
av info materia

Tv program kvinnorsrätt (Hagheh zan)

7 500,00

3 655,00

154 511,00

Stöd till tv program för barnens rätt isamhället
1

108 497,00

37 000,00

1't 000,00
kostnaden för manifestationer och arngemang

3 t00,00

3(3)

5 400,00
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Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det
2024

organisation nummer: 80251 1-3955

Jag har granskat årsredovisning Kvinnorättsförbundet- Malmö:s,
räkenskaperna, verksamhetsberättelse samt styrelsens ftirvaltnings arbete, för
perioden 2020-01-01 202A-12-31.
Jag har granskat ftireningens beslut och åtgärder och inte funnit något
märkvärdigt som skulle strida mot ltireningens stadgar eller målsättning.

Vi beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet for året 2020.

Malmö 2021-A3-02

lbtu'D.;
Abbas Daii

1 (1)

KVINNORÄTTSFÖRBUNDET
MALMÖ
Orgnr: 802511–3955

Kvinnorättsförbundet preliminära budgetplan för 2022

Intäkter
Bidrag Malmö stad verksamhets - organisationsbidrag 220 000 k
Lönebidrag från AF

450 000 kr

Övrigt

30 000 kr

Medlemsavgifter

11 000 kr

Projektmedel om vi beviljas

200 000 kr

SUMMA

911 000 kr

Kostnader

Aktivitetskostnader förutom löner

90 000 kr

Löner

700 000 kr

Lokaler

80 000 kr

Övrigt

25 000 kr

SUMMA

895 000
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Inledning
Styrelsen för Kvinnorättsförbundet Malmö (KRFM) avger följande verksamhetsplan för år 20212022

Förbundets mål
Förbundets mål är;
▪

Att kämpa mot hedersrelaterat våld och våld mot kvinnor och barn i nära relationer och
hjälpa de drabbade kvinnorna och barn här i Sverige, så att de kan få ett eget liv.
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▪

Att i allmänhet hjälpa kvinnor med utlandsbakgrund genom att informera dem om deras
rättigheter och skyldigheter, för att därigenom underlätta deras anpassning och
integration i det nya landet.

▪

Att kämpa mot könsapartheid i länder som tillåter detta. Vi bedriver därför t.ex.
kampanjer för att rädda livet på kvinnor och/eller barn som dömts till döden (kvinnor
p.g.a. sitt kön).

▪

Att bilda opinion mot diskriminering och för ett jämställt samhälle där kvinnor och män
har samma rättigheter.

▪

Att jobba för attitydförändring bland ungdomar för jämställdhet mellan kvinnor och män.

Dessa fem uppgifter är de viktigaste för förbundet. Vi avser fortsätta vårt arbete inom ramen för
förbundets stadgeenliga ändamål, vilka i sin tur har inte ändrats avsevärt jämfört med tidigare.

Verksamheten
Förbundet söker verksamhetsbidrag från Malmö och organisationsbidrag från Malmö
arbetsmarknads- och socialnämndens för att driva förbundets verksamhet och dess organisation.

Planerade projektansökningar
Fortsättningsansökan för
Vi ska ansöka om projektmedel från Skåne länsstyrelsen till ett projekt som kommer hjälpa
våldsutsatta kvinnor och barn. För år 2021–09 till 2022 08. Vi vet inte ännu att vi får bidrag eller
inte.

Övrig verksamhet
Rådgivningscenter
“Rådgivningscenter för kvinnor” startade ursprungligen som ett projekt i maj 2008 och
genomfördes av förbundet fram till maj 2010. Förbundet fortsätter att driva denna verksamhet
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som ordinarie verksamhet även 2021–2022 genom att budgetera särskilt för detta arbete. Vi har
även rådgivning för asylsökande kvinnor och kvinnor som drabbats av våld, som kommer för att
få hjälp och stöd om deras rättigheter och i kontakterna med berörda advokater och myndigheter.
Rådgivning är en stor verksamhet i vår organisation med många besökare och daglig genom teflon
eller WhatsApp eller i lokalen. 2 personalen delar uppgifter och hjälper kvinnor på bästa möjliga
sätt.

Förbundet måste synas i samhällsdebatten
Förbundet vill skapa kontakter med politiska organisationer och politiska företrädare för att på så
sätt låta politikerna närma sig vår verksamhet och vårt budskap. Avsikten är att politikerna ska få
en tydlig inblick i förbundets verksamhet, projekt och idéer. Vi vill på olika sätt påverka
politikerna så att de medvetandegörs om vilket arbete förbundet gör i dessa frågor och om
behoven i samhället.

Massmedial verksamhet
Förbundet kommer att fortsätta med att sprida sina budskap och idéer i större skala genom att
skriva i olika tidningar, på internetsajter, höras i radio och viktigast av allt, att försöka medverka
i tv-program,

Förbundets TV-sändningar
Vår riksorganisation beroende på sin ekonomiska situation planerar att köpa in ett antal timmar
per månad i tv-program under 2018–2022. Programmet går under namnet ”Haghe zan” som
betyder kvinnans rätt. Malmö förningen medverkar i tv ganska mycket. Tv programmet har ar
hundra tusental tittare här i Sverige bland Afghaner och iranier och kurder.
I sändningarna, som är på persiska, avser vi behandla jämställdhetshindrande faktorer som
kulturkrockar, patriarkat, religionens effekter på kvinnors liv och rättigheter, kvinnors
underordnade ställning i patriarkala samhällen, jämförelser mellan kvinnors situation i olika
länder, barnuppfostran, hedersrelaterade övergrepp, tvångsäktenskap, kvinnors rätt till fria val i
livet, för att nämna några exempel. Det finns en hel del iranier, afghaner och kurder som kan ta
emot sändningarna, eftersom de nås både genom parabol och via internet.

Förbundets webbsida och Facebook
Vi sprider vårt budskap via förbundets hemsidor på
www.kvinnorattsforbundet.org både på svenska och engelska.
Förbundet har Facebook sidan ”Kvinnorättsförbundet Malmö”
https://www.facebook.com/kvinnorattsforbundet.malmo/
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där uppdaterar vi med offentliga nyheter dels om Kvinnorättsförbundet men även det som sker i
omvärlden.

Aktiviteter
Arrangemang och manifestationer
Årligen återkommande arrangemang och manifestationer
▪

Den 21 januari: Vi kommer att delta i Fatimas dag. Detta kommer eventuellt att ske i
samarbete med andra organisationer.

▪

Den 8 mars: Förbundet avser att delta i manifestationer på internationella kvinnodagen.

▪

Den 1 maj: Förbundet avser att delta i manifestationer m.m. på arbetarnas dag.

▪

Den 10 oktober: Förbundet avser medverka i manifestation mot avrättningar.

▪

Den 9 november: Förbundet avser medverka i manifestation för att minnas kristallnatten
i Nazityskland.

▪

Den 25 november: Förbundet avser medverka i arrangemang eller manifestationen mot
våld mot kvinnor.

Övriga arrangemang och manifestationer
▪
▪

Förbundet driver kampanjer för att rädda livet på kvinnor som dömts till stening eller
avrättning världen över och stoppa avrättningar av barn.
Förbundet avser även att ha olika arrangemang i samband med såväl iranska som svenska
högtider.

▪

Fler manifestationer än de ovan angivna kan tillkomma i förbundets aktiviteter.

▪

Förbundet avser att ha olika arrangemang och manifestation mot rasism.

Information och utbildning
Vi har bestämt att kämpa ännu hårdare med vår målsättning under 2020-2021 och framåt.
Föreningen vill satsa mer på utbildning och kunskapsspridning, för att höja kunskapsnivån om
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våld i nära relationer både mot barn och kvinnor samt för att kunna hantera känsliga situationer
när man kommer i kontakt med drabbade barn och vuxna.
Förbundet kommer att satsa mer på utbildning för förbundets anställda och vi avser också att hålla
ett antal informationsmöten för våra medlemmar samt föreläsningar i ämnen så som barn och
ungdomar, hälsa, jämställdhet mm.

Samarbete med andra organisationer
Förbundet kommer också att fortsätta med att utöka samarbetet med olika organisationer och
föreningar som Kriscentrum, ”Equal Rights Now”, ”Glöm Aldrig Pela och Fadime”,”Iranska
Flyktingrådet”,, Femcenter, Malmö kvinnojour, och Atim, IFR (Iranska Flyktingar
Riksförbundet) för att utbyta erfarenheter, att arrangera gemensamma kampanjer eller samarbeta
med olika projekt.

Förbundsfrågor
Förbundets ekonomi
Förbundet avser att effektivisera budgeten för att på bästa sätt använda förbundets ekonomiska
resurser.

Lokal och besöksadress
Vår lokal på Djäknegatan 23 ska vara bemannad klockan Måndag- fredag 10:00 – 17:00. torsdagar
är det öppet. År 2020 vi har denna loka men för 2021–22 vi planerar att dela lokal med annan
organisation för att minskar våra kostnader.

Arbetsmanual
Förbundet har tagit fram en arbetsbeskrivning för såväl styrelse som anställda. Denna manual,
som ska användas i arbete i förbundets verksamhet och aktiviteter och kommer eventuellt att
justeras vartefter.

Föreningsmedlemmar
Förbundet avser att försöka öka antalet medlemmar under det kommande verksamhetsåret
och försöka förbättra förutsättningarna för våra medlemmar att bli mer aktiva i förbundets
aktiviteter. Vi avser också att informera och sprida kunskap om viktiga händelser inom
förbundet bland dess medlemmar genom radiosändningar och genom utskick.
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En barriär mot medlemskap är att flertalet av deltagarna i aktiviteterna bor i skyddat
boende eller lever under skyddad identitet, s.k. sekretessmarkering. Deras
personuppgifter får alltså inte synas i våra register, varför de istället är stödmedlemmar i
förbundet. Vår förning i Malmö är medlem i kvinnorättsförbundet Riksorganisation.
Riksorganisationsmedlemmar har medlemmar även i Stockholm, Göteborg, Uppsala,
Helsingborg, Karlskrona.
Angiven av förbundsstyrelsen inför årsmötet 2019.
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Protokoll
Vid årsmötet2021
T

idt

2021 -03 -12,

klockan

1

8

Plats: Djal<negatan23

På grund av pandemin Covidl9, genomfiirdes årsmötet tdrvararrde och en del digitalt.
Instruktioner och inlogg sändes ut via mejl

till

anmälda deltagarlista.

öppnat,
Föreningens ordforande Shirin Bahrami, öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna till
dagens möte och gav darpäett kort anlorande information om en del största håindelser under
året som har utftirts.
1-

Mötet for

202'/.

2. Mötets hehörighet utlystes,
3. Förslag

till dagordning fastställdes i enlighet,

4. Val av mötets ordfiirande och sekreterare,

Till

mötes ordftirande valdes Lidian Dagyan,
årsmötet valdes Ferydon Shirkhani.

5.

Till mötes sekreterare att ftira protokoll ftr

Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare,

Valdes, Solaiman Sabokbar, och Omid Mehdifar,

6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultatbalansräkning
Verksamhetsberättelsen for 2020, redogjordes kortfattat av KRF:s verksamhetsansvarige och
dess ordfiirande Shirin Bahrami. Hon svarade och ftirklarade på olika frågor om foreningens
verksamhetsberättelse. Årsmötet beslutade att med godkännande av styrelsens
verksamhetsberättel se, inklusive resultat o ch balansriikning,
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7. Revisionsberättelse över styrelsens fiiirvaltning under räkenskapsåret 2020

Revisorn berättade att han har granskat styrelsens verksamhetsberättelse, ftirbundets
förvaltning samt resultat- och balansriikning for 2020 och fiireslog att dessa handlingar skulle
godkiinnas av årsmötet. Årsmötet beslutade enhälligt att godkänna revisorns forslag i sin helhet.

8. Fråga om ansvarsfrihet

för styrelsen för den tidrevision avser

Revisorn fiireslog att styrelsenbeviljas ansvarsfrihet. Årsmötetbeslutade enhälligt att godkåinna
revisorns forslag.

9. Fastställande av budget

för 2021samt verksamhetsplan2O?l-2022

Förbundets ordforande redogjorde ftir den kommande verksamhet enligt som gällde vid
tidpunkten for årsmötet avhållande och svarade på medlemmamas frågor om detta. Årsmötet
beslutade enhälligt att godkänna verksamhetsplanen 202I-2022, och budgetplan ftr 2021.

10. Fastställande av medlemsavgift:
Årsmötet beslutade enhälligt att medlemsavgiften ska vara oforändrad for 2021.

Val av föreningens styrelse fiir ett är
Till ledamöter i styrelsen valdes Shirin Bahram,
11.

Janet Hedrå, Nargess Ghorbaniazar och Abbas

Daii.

12.Yal av suppleanter
Till suppleanter av styrelsen valdes Nasrin Karimi.
13.

Val av revisor

Till kommande

verksamhetsårs revisor valdes Bahram Mohammadi.
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14. Yal av valberedare

Till valberedningen valdes: Bahram Mohammadi (Sammankallande) och Soudabeh
Kazemian.
15. Årsmötet avslutande

Mötets ordftirande ftirklarade årsmötet avslutat.

Malmö 2021-03-12

Protokollet justeras av:
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Omid Mehdifar.
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iKvin noröttsförbu ndel
Women's Rights Associolion
Orgnr: 802511-3955

Konstituerade Styrelsens protokoll
Plats: Djäknegatan23
Tid: 2020-03-28 kl:19

Protokoll nr: 2020-03-02-1

Närvarande: Nargess Ghorbariazar, Abbas Daii, Shirin Bahrami, Nasrin Karimi
Douzakhdareh, Janet Hedrå. Den nya styrelsen bjöd in Annet Hedrå att delta i mötet via
plattformen Skype.
Dagordning : Fördelning av arbetsuppgift er och firmatecknare.

Första styrelsemöte efter årsmöte valdes personer

for olika

ansvarsområden enligt

fbljande:

1. Till ftireningens

ordforande valdes Shirin Bahrami.

2. Till vice ordfiirande

valdes Janet Hedrå.

3. Till kassör valdes Abbas Daii som har uppgift att ta hand om filreningens
4. Till forningens

5.

ekonomi.

sekreterare valdes Nasrin Karimi Douzakhdareh

Nargess Ghorbaniazar valdes

for att ta

ansvar

for

fiireningens webbplats och

ft)reningens TV-pro gram.

6.

Firmatecknare: Styrelsen beslutade att ordörande Shirin Bahrami och foreningens
kassör Abbas Daii har mandat atlvar for sig underteckna for fi)reningen.

Protokoll justerades av:

A"bbws Dart
Abbas Daii

Janet Hedrå
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Stadgar
Kvinnorättsförbundet Riks Organisation (KRO)
Org. nr: 846501-5256
Denna Stadgar upprättad för att gälla för både den ideella föreningen och riksorganisationen
Kvinnorättsförbundet.

§1. Namn och firma
Namn och firma är Kvinnorättsförbundet Riksorganisation som förkortas KRO. Med
Riksorganisationen avses i denna stadgar Kvinnorättsförbundet Riksorganisation om inte annat
uttryckligen anges.

§2. Organisation
Kvinnorättsförbundet Riksorganisation är ett rikstäckande organisation så kallade Riksförbund.

§3. Säte
Riksorganisationens och styrelsens säte bestäms på årsmötet.

§4. Ändamål
Riksorganisationens har som ändamål att på demokratiska grunder arbeta för våldsutsatta kvinnors
mänskliga, ekonomiska och sociala rättigheter i det svenska samhället. Riksorganisationens ska i
detta arbete särskilt beakta det hedersrelaterade våld som drabbar både kvinnor och unga män i
nära relationer och arbeta för att underlätta integrationen för dessa drabbade i samhället.
Riksorganisationens har ett internationellt intresse för att uppmärksamma kvinnors situation i
mellanöstern och Nordafrika, delta i internationella kampanjer och arrangemang för jämställdhet och
för kvinnor och barns rättigheter. Riksorganisationens är partipolitiskt och religiöst obundet.
Medlemsföreningar i Riksorganisationen ska vid varje tidpunkt minst 75 % av medlemmarna vara av
det kvinnliga könet.

§5. Verksamhet och verksamhetsår
För att uppnå ändamålen ska Riksorganisationens verksamhet bestå av bland annat,
1- utgivandet av en tidskrift på persiska och svenska.
2- informationsspridning för att öka medvetenheten i samhället om hedersrelaterat våld mot kvinnor
till exempel genom föreläsningar och seminarier.
3- radiosändningar.
4- Tv sändningar.
5- regelbundna träffar för kvinnor.
6- stöd för aktiviteter för kvinnor.
7- kulturella aktiviteter.
8- projektarbeten.
9- utställningar och manifestationer.
10- arbete för gränsöverskridande solidaritet
11- Internet och sociala medier som websida, Facebook, twitter.
12- delta i debatter, skriva insändare och artiklar i massmedia för att sprida vårt budskap.
För att uppnå ändamålen samarbetar Riksorganisationen också med andra föreningar.
Postadress

Besöksadress

Box 11103
40423 Göteborg

Vass Gatan 3 D
Göteborg

Telefon

Internet

Konto

070- 8544529

Kvinnorattsforbundet.org
kvinnorattsforbundetkro@gmail.com

Swedbank 8214-9 933153 495-9
Bankgiro 4995270
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Riksorganisationens verksamhetsår börjar den 1 januari och slutar den 31 december.
Styrelsen ska upprätta en verksamhetsplan för verksamhetsåret.
Om styrelsen finner det lämpligt får man upprätta en verksamhetsplan för flera år.

§6. Medlemskap, medlemsavgift
Riksorganisationen är öppet för medlemskap för varje fysisk och juridisk person som godtar och vill
verka för Riksorganisationens ändamål och i övrigt avser följa dessa stadgar. En man som blivit
polisanmäld för grov kvinnofridskränkning eller annat familjerelaterat våld gentemot en kvinnlig
medlem får upptas som medlem endast (a.) efter beslut av ordinarie årsmöte eller extra årsmöte
under förutsättning att undanröjandet biträds av minst nio tiondelar av de röstande eller (b.) efter en
frikännande dom som meddelats av svensk domstol och som vunnit laga kraft.
För kvinnor som fyllt 15 år uppnås medlemskap (c.) efter att ansökan om medlemskap bifallits av
styrelsen eller (d.) efter att inbetalning av medlemsavgift bekräftats och medlemskapet bifallits av
styrelsen. För övriga uppnås medlemskap efter att ansökan om medlemskap bifallits av styrelsen.
En fysisk person av det manliga könet kan nekas medlemskap om minst 75% av Riksorganisationens
totala antal fysiska medlemmar inte förblir av det kvinnliga könet efter hans upptagande
medlemskap.
Medlem ska betala årsavgift som fastställs av årsmötet. Juridisk person betalar samma årsavgift som
fysisk person, för hela organisationen som sådan.
Varje medlem som fyllt 15 år har en röst på årsmötet. Juridiska personer har en röst för hela
organisationen som sådan. Juridisk person utövar sin rösträtt genom ombud. Sådant ombud ska vara
av det kvinnliga könet och ha fyllt 15 år senast dagen för omröstningen. Styrelsen får vid behov kräva
att ombud visar eller överlämnar en skriftlig fullmakt innan lämnad röst räknas. I annat fall ska
ombudets personuppgifter antecknas i mötesprotokollet, dock endast i sådan omfattning att känsliga
uppgifter inte röjs i senare kontakter med tredje man så som myndigheter. Kräver styrelsen en
skriftlig fullmakt ska detta framgå av kallelsen till årsmötet. Medlem får när som helst utträda ur
Riksorganisationens . Inbetalda medlemsavgifter återbetalas inte vid utträde.

§7. Uteslutning
Styrelsen får utesluta medlem som:
a. inte längre uppfyller villkoren för rätt till inträde.
b. inte betalat förfallen medlemsavgift.
c. motverkar Riksorganisationens ändamål.
d. bryter mot de ordningsregler som styrelsen fastställt enligt dessa stadgar.
e. vållar Riksorganisationen eller dess medlemmar skada.
f. sprider falsk information (förtal) om Riksorganisationen.
Medlem som utesluts p.g.a. punkt e. och f. har inte rätt att få uteslutningen prövad på kommande
årsmöte. Prövning görs efter minst 2 år. Medlem som uteslutits har rätt att få uteslutningen prövad
på kommande årsmöte. Uteslutning av en man som blivit polisanmäld för grov kvinnofridskränkning
eller annat familjerelaterat våld gentemot en kvinnlig medlem kan undanröjas endast:
g. efter beslut av ordinarie årsmöte eller extra årsmöte under förutsättning att undanröjandet
biträds av minst nio tiondelar av de röstande eller…
h. efter en frikännande dom som meddelats av svensk domstol och som vunnit laga kraft.
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En fysisk medlem av det manliga könet får uteslutas om en fysisk medlem av det kvinnliga könet
utträder under förutsättning att uteslutningen är nödvändig 75 % av Riksorganisationens totala antal
fysiska medlemmar efter den kvinnliga medlemmens utträde utgörs av det kvinnliga könet. Vid
uteslutning enligt denna bestämmelse återbetalas den senast inbetalda medlemsavgiften. Vid
uteslutning enligt denna bestämmelse har medlem med längre medlemstid företräde framför
medlem med kortare. Vid lika medlemstid ger högre ålder företräde. Medlem som uteslutits enligt
denna bestämmelse har företräde vid återupptagande som medlem.

§8. Riksorganisationens organ
Riksorganisationens organ är:
årsmötet, som är beslutande organ
a. styrelsen, som är verkställande organ och mellan årsmötena även beslutande organ.
Årsmötets valda Styrelseordförande, eller den som styrelseordförande utser, utfärdar kallelse till
ordinarie årsmöte. Ordinarie årsmöte hålls senast vid utgången av maj månad. Tid och plats bestäms
av styrelsen. Kallelse ska skickas eller överlämnas till Riksorganisationens medlemmar tidigast fyra
veckor innan årsmötet. Kallelsen bör innehålla upprättad dagordning samt de ärenden som i övrigt
ska behandlas på årsmötet. Upprättad dagordning samt ärendeförteckning får skickas till eller delges
medlemmarna senare om detta är ändamålsenligt. Kallelse får skickas genom elektronisk post.
Styrelsens ordförande öppnar det ordinarie årsmötet. På ordinarie årsmöte ska följande agenda
behandlas:
1. fastställande av röstlängd
2. mötets behöriga utlysande
3. fastställande av dagordning
4. val av mötesordförande och sekreterare
5. val av en eller två justeringsmän som jämte ordföranden ska signera/justera mötesprotokollet
justeringsmännen ska även vara rösträknare vid val
6. styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar eller ekonomiberättelse
för det senaste verksamhetsåret
7. revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
8. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
9. fastställande av verksamhetsplan
10. beslut om medlemsavgifter till Riksorganisationen för kommande verksamhetsår
11. val av styrelseledamöter för tiden fram till och med dagen för nästa ordinarie årsmöte
12. val av suppleanter för tiden fram till och med dagen för nästa ordinarie årsmöte
13. val av en revisor för tiden fram till och med dagen för nästa ordinarie årsmöte
14. val av valberedare för tiden fram till och med dagen för nästa ordinarie årsmöte
15. Val av Riksorganisationens och styrelsens säte
16. behandling av medlemmars förslag (motioner)
17. behandling av styrelsens förslag (propositioner)
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förslag som ovan skall vara styrelsen till handa senast tre veckor före dagen för årsmötets
datum.

§9. Extra årsmöte
Styrelsens ordförande, eller den som styrelsens ordförande utser, utfärdar kallelse till extra årsmöte.
Extra årsmöte skall hållas:
1. När minst en tredjedel av Riksorganisationens röstberättigade medlemmar skriftligen begärt det
hos styrelsen
2. När styrelsen eller revisor finner anledning till det. Tid och plats för extra årsmöte bestäms av
styrelsen. Kallelse ska skickas eller överlämnas till Riksorganisationens medlemmar tidigast fyra
veckor innan det extra årsmötet. Kallelsen bör innehålla upprättad dagordning samt de ärenden som
i övrigt ska behandlas på det extra årsmötet. Upprättad dagordning samt ärendeförteckning får
skickas till eller delges medlemmarna senare om detta är ändamålsenligt. Kallelse får skickas genom
elektronisk post.
Styrelsens ordförande öppnar det extra årsmötet.
Extra årsmötes agenda ska behandla:
1. fastställande av röstlängd
2. mötets behöriga utlysande
3. fastställande av dagordning
4. val av mötesordförande och sekreterare
5. val av en eller två justeringsmän som jämte ordföranden ska signera/justera mötesprotokollet.
justeringsmännen skall även vara rösträknare vid val
6. i övrigt endast de ärenden för vilka årsmötet blivit utlyst.

§10. Omröstning på årsmöten
beslut på ordinarie och extra årsmöten fattas med enkel majoritet om inget annat framgår av dessa
stadgar.
På ordinarie och extra årsmöten gäller vid lika röstetal den mening som mötesordföranden biträder.
Vid personval avgörs valet vid lika röstetal dock genom lottning.
Ordinarie och extra årsmöte är beslutför med de röstberättigade medlemmar som är närvarande.

§11. Styrelsen
Styrelsen består av minst fem ordinarie ledamöter samt minst en suppleant. Styrelsens ordinarie
ledamöter ska om möjligt till minst fyra femtedelar utgöras av kvinnor. Styrelsens ordförande ska om
möjligt vara kvinna. Valbar till styrelsen är varje betalande medlem som senast vid omröstningen fyllt
18 år och har varit medlem minst 2 år. Valbar till styrelsen är även särskilt utsedda företrädare för
varje juridisk person. Styrelsen fördelar funktioner och arbetsuppgifter inom sig utom i de fall då
årsmötet ska besluta. Styrelsen företräder Riksorganisationen, bevakar dess intressen och behandlar
dess angelägenheter samt beslutar på organisationens vägnar i alla ärenden som enligt dessa stadgar
inte ska avgöras av årsmötet. Det åligger styrelsen särskilt att:
1. verka för Riksorganisationens ändamål
2. verkställa av årsmötet fattade beslut
3. förvalta Riksorganisationens s ekonomi och bokföring
4. upprätta verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning samt framlägga dessa vid årsmötet
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5. utse minst två firmatecknare som var för sig eller i förening ska ha behörighet att teckna
Riksorganisationens firma och där ingen av dem får ha ett företag som är försatt i konkurs eller ha
förvaltare enligt föräldrabalken
6. delegera ansvarsområde till ledamöter och utse nödvändiga fora eller nätverk och vid behov med
beslutsbefogenheter
7. anta nya medlemmar
8. utfärda kallelser till ordinarie årsmöten och extra årsmöten
9. Verkställa övriga plikter enligt dessa stadgar. Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse
eller när minst halva antalet styrelseledamöter begär det.
Vid sammanträdena ska beslutsprotokoll föras vilket justeras av ordföranden och en vald närvarande
ledamot som justeringsman.
Kallelse till styrelsesammanträde ska utsändas till ordinarie ledamöter tidigast fyra veckor och bör
utsändas senast en vecka före sammanträdet. Kallelse får skickas genom elektronisk post. Vid
förhinder för ordinarie ledamot får suppleant kallas med kortare varsel. Styrelsen väljer
mötesordförande för mötet. Suppleant som ersätter ordinarie ledamot anses enligt dessa stadgar
som ordinarie ledamot på styrelsemötet som han eller hon kallats till. Annan suppleant får närvara
och har yttranderätt men ingen rösträtt. Styrelsen får utse utomstående till adjungerad ledamot.
Adjungerad ledamot har yttranderätt men ingen rösträtt. Adjungerad ledamot behöver inte vara
medlem i Riksorganisationen.
Styrelsearvode utgår inte om inte årsmöte beslutar annat.
Styrelsen är beslutför då någon av ordförandena samt hälften av de valda ordinarie ledamöterna är
närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet och vid lika röstetal gäller den mening som
mötesordföranden biträder. Styrelsen får sammanträda även på internet, genom telefonkontakt eller
på annat sätt som styrelsen finner ändamålsenligt. Oavsett hur styrelsen sammanträder ska protokoll
föras på styrelsemötet. Protokollet ska justeras efteråt och hållas tillgängligt för medlemmarna, dock
inte i sådan omfattning att våldsutsatta kvinnors och deras anhörigas identitet kan röjas eller i den
mån lag eller avtal föreskriver tystnadsplikt. Styrelsen får delegera arbetsuppgifter och beslutsrätt för
den löpande förvaltningen till en eller två styrelsemedlemmar i förening. Det nyss sagda gäller endast
i frågor som rör:
1. ekonomiskt värde som är mindre än 5.000 kronor per transaktion
2. anställda i Riksorganisationen med undantag av beslut om anställning.

§12. Ordningsregler och sekretess
Styrelsen får besluta om ordningsregler för lokaler som Riksorganisationen förfogar över och i övrigt
för Riksorganisationen medlemmar. Styrelsen får ingå sekretessavtal med anställda och medlemmar i
den omfattning det är nödvändigt för att skydda identiteten och andra känsliga uppgifter för kvinnor
som söker hjälp och stöd på grund av mäns våld eller för att skydda motsvarande uppgifter om
Riksorganisationen anställda. Sekretessavtal får även ingås med stöd av lagstiftning.
Riksorganisationen meddelar medlemmarna på sådant sätt som man finner lämpligt bland annat
med hänsyn till säkerheten för medlemmarna eller deras anhöriga eller i övrigt med hänsyn till vad
som är ändamålsenligt.
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§13. Revision
Styrelsens förvaltning och Riksorganisationens räkenskaper ska årligen granskas av årsmötet utsedd
revisor. Styrelsens protokoll, verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning samt i
förekommande fall verifikationer ska överlämnas till revisorn för granskning senast en månad före
årsmötet. Revisorn ska senast två veckor före årsmötet avge revisionsberättelse över sin granskning.
Revisor får vara ledamot eller suppleant i styrelsen. Räkenskapsår Riksorganisationens s räkenskapsår
börjar den 1 januari och slutar den 31 december.

§14. Valberedning
Valberedning föreslår kandidater för personval på ordinarie årsmöte. Valberedare får inte samtidigt
vara ledamot eller suppleant i styrelsen.

§15. Tolkning av stadgarna och förhållandet till svensk och internationell lag
Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i
stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av
styrelsen. Om det i stadgarna hänvisas till en svensk eller internationell lag och dessa ändras gäller
hänvisningen till motsvarande bestämmelser i den nya lagen. Om lagen upphävs upphör därmed
också hänvisningen till lagen i dessa stadgar att gälla.

§16. Ändring av stadgarna
Ändring av dessa stadgar kan endast göras av ordinarie årsmöte eller extra årsmöte under
förutsättning att ändringen biträds av minst två tredjedelar av de röstande.

§17. Upplösning av Riksorganisationen
Upplösning av Riksorganisationen kan endast göras av ordinarie årsmöte eller extra årsmöte under
förutsättning att upplösningen biträds av minst två tredjedelar av de röstande. Vid upplösning av
Riksorganisationen ska ett avslutande årsmöte hållas. Skriftlig kallelse tillsammans med förslag ska
skickas till Riksorganisationens medlemmar tidigast fyra veckor och senast en vecka innan årsmötet.
Riksorganisationens ordförande öppnar det avslutande årsmötet.
På avslutande årsmöte ska följande agenda hållas:
1. fastställande av röstlängd
2. mötets behöriga utlysande
3. fastställande av dagordning
4. val av mötesordförande och sekreterare
5. val av en eller två justeringsmän som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet, där
justeringsmännen även ska vara rösträknare vid val.
6. i övrigt endast de ärenden som har betydelse för upplösningen av Riksorganisationen som bland
annat hantering av Riksorganisationens s tillgångar/skulder, avregistrering mm.

§18. Ikraftträdande
Dessa stadgar träder i kraft i och med extra årsmötet 2 sepetember 2017.
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