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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
Qvinnoqulan, Malmö
Organisationsnummer
802458-1574
Summa som organisationen ansöker om från arbetsmarknads- och socialnämnden 2022
190.000
Organisationens postgiro eller bankgiro
8214-9,924084481-2
Organisationens firmatecknare
Diana Duvander/Sheila Dale

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
DIANA DUVANDER
E-postadress
prinsessdianan@hotmail.com

Mobiltelefon
0728612074

Notifieringar
E-post

Samtycker ni till att information som ni uppger i ansökan om er verksamhet får publiceras på Malmö stads
hemsida?
Syftet är att kunna informera besökare på hemsidan om verksamheter som beviljats bidrag och vilka kontaktuppgifter de har.
Ja

2. Kontaktuppgifter

Postadress
Malmö stad
205 80 Malmö
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Hemsida
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malmostad@malmo.se
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+46 (0)40-34 10 00
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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
0728612074

Organisationens gemensamma e-post eller e-post till
kontaktperson
prinsessdianan@hotmail.com

Hemsida
Har ej

Besöksadress
Almbacksgatan 18

Postnummer besöksadress
211 54

Ort besöksadress
Malmö

Postadress
Almbacksgatan 18

Postnummer postadress
211 54

Ort postadress
Malmö

Ordförandes kontaktuppgifter
Namn
Diana Duvander

Telefonnummer
0728612074

E-post
prinsessdianan@hotmail.com

Kassörens kontaktuppgifter
Namn
Sheila Dale

Telefonnummer
0704576490

E-post
synovedale@gmail.com

Firmatecknarens kontaktuppgifter
Namn
Diana Duvander

Telefonnummer
0728612074

E-postadress
prinsessdianan@hotmail.com

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

75

Antal kvinnor

75

Antal män

0

Antal medlemmar som inte definierar sig som män eller kvinnor

0

Antal medlemmar boende i Malmö

73

Uppge organisationens syfte enligt stadgarna
Qvinnoqulans främsta uppgift enl. stadgarna är att organisera kvinnor med/utan beroende samt psykisk ohälsa. Qvinnoqulan ska också
gagna de kvinnor som är i socialt utanförskap samt medverka till ett jämlikt samhälle utan könsmässiga, ekonomiska, sociala och
kulturella orättvisor.
Qvinnoqulan, Malmö är partipolitiskt obundet och religiöst neutralt. Visionen är att alla kvinnor ska ha samma rättigheter och
möjligheter att forma och styra sina liv samt delta i samhället på lika villkor. Uppmärksamma att bryta utanförskap. Förebygga
kvinnors ohälsa vad det gäller missbruk, återfall i missbruk, psykisk ohälsa och våldsutsatta kvinnor. Öka kvinnors rättigheter genom
kunskap/utbildningar.
Beskriv kort vilka målgrupper som bidraget ska användas till
Till kvinnor med före detta missbruksproblematik, Kvinnor med barn, våldusutsatta kvinnor, kvinnor med psykisk ohälsa. Vi försöker
att nå ut och fånga upp yngre kvinnor med missbruksprobelmatik/utanförskap. Samt nå ut till utlandsfödda kvinnor som känner
utanförskap i svenska samhället.
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.
Qvinnoqulans målsättning är att främst vara en kamratstödjande förening, samt agera som mentorer vid olika sociala kontakter. Vi har
i dagsläget öppet om onsdagar då medlemmarna kan umgås socialt och äta middag tillsammans för 25:-. Det skapar social gemenskap
och visat sig vara mycket uppskattat. Vi har öppet om fredagar mellan 9-13 då vi hjälper till att agera som mentorer för tex.
ansökningar till soc.tjänst, fondansökningar etc. Vi har även tel.tid tisd. och torsd. mellan 9-11. Lokalkostnaden är 18.000/år. En stor
del av bidraget går till våra torsdagsträffar där vi spelar bingo, går i Folkets park, Bio, Bowling samt olika dagsutflykter och läger. Det
gagnar alla våra utsatta kvinnor då det oftast ej finns möjligheter ekonomisk för de själva att delta i aktiviteter i deras vardag på egen
hand.
Beskriv hur era insatser eller aktiviteter kommer att gynna målgruppen eller målgrupperna under det kommande
året
Det skapar social gemenskap och trygghet vilket bidrar till ett bättre liv med samhörighet och en framtidstro att kunna förändra sitt
destruktiva leverne och inte hamna i utanförskap. Med gemenskapen i Qvinnoqulan sker det oftast en succesiv förändring i
målgruppen då målgruppen ofta har ett nätverk. Detta mönster bryts för våra kvinnor som kan se en ljusare tillvaro och ett bättre
nätverk och kamratstödjande vänner i Qvinnoqulan. Det vi sett under åren att det blivit lättare för kvinnor med olika problem att bryta
det mönstret. Kan som ordförande under åren se att i vart fall ca 80 procent klarat sig betydligt bättre genom att de fått en annan
livssyn genom sammanhållningen i Qvinnoqulan. Detta gör att Qvinnoqulan har blivit ett andra hem för många.
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Beskriv hur er verksamhet kommer att gynna målgruppen eller målgrupperna på lång sikt
Med lång sikt menas 5-10 år i framtiden.
Eftersom Qvinnoqulan som jag tidigare nämnt blivit en organisation där man kan komma ner och äta middag en dag i veckan, komma
ner för samtal varje fredag eller om det är akut ringa och få råd ock stöd så vänder sig våra kvinnor sig oftast till oss innan de fattar ett
dåligt beslut. Det gör att en del kvinnor håller sig nyktra under en lång tid samt att den psykiska ohälsan blivit mindre. Utan
Qvinnoqulan hade det inte varit möjligt för många. Vi har också ändrat våra öppet tider om 8 personer åt gången under pandemin,
men värnat om att alla ska få delta. Så vi har inte ställt in utan ställt om. Det har ibland krävts att vi fångat upp personer som känt stor
isolation under pandemin. Men känner att vi klarat denna pandemin med ett gott resultat.. Tack vare Qvinnoqulan har vi kvinnor som
varit nyktra och fått bättre hälsa under de 5 åren som jag varit ordförande. Så detta gynnar alla våra kvinnor på lång sikt.

Utvärderar ni er verksamhet och era metoder?
Ja
Hur utvärderar ni?
Vi låter också våra medlemmar få föra sin talan genom medlemsmöten. Då brukar vi hitta lösningar. Vi tar till oss all information vi
kan genom lokalt forum, olika inflytande råd. Genom detta har vi även blivit medvetna om de oroligheter hos våra medlemmar som
skapats till följd av pandemin. Men vi uppdaterar oss kontinuerligt för att följa regler och informera vidare till våra medlemmar. Vi
brukar efter varje medlemsmöte utvärdera vad vi behöver förändra/förnya inom verksamheten.
Beskriv hur ni arbetar med jämställdhet och jämlikhet i er verksamhet
Qvinnoqulan verkar för ett jämlikt samhälle utan könsmässiga, ekonomiska, sociala och kulturella orättvisor. Qvinnoqulans vision är
att alla kvinnor i vårt samhälle ska ha samma rättigheter och möjligheter att kunna styra och forma sina liv individuellt efter ens eget
behov. Kunna vara aktiva i samhället på lika villkor. Bryta utanförskap inom det sociala området genom kvinnoverksamhet.
Förebygga kvinnors psykiska ohälsa, missbruk, återfall, våld i nära relation eller våldsutsatthet. Öka kvinnors rättigheter genom olika
föreläsningar, kunskap och utbildningar. Samt belysa utsatta kvinnors livsvillkor.
Vänder sig organisationen till barn och unga?
Ja
Beskriv hur ni ger barn och unga möjlighet att påverka
Beskriv hur
barn och unga kan påverka och forma verksamheten
ni återkopplar deras synpunkter till dem
ni återkopplar resultatet av deras synpunkter.
Vi har och försöker hitta barn och unga för att kunna förebygga , samt att lyssna in hur barn och unga tänker och ta till vara på deras
åsikter och tankar. Tänker att den nya generation ska kunna påverka Qvinnoqulan i framtiden.
Beskriv hur er verksamhet är ett komplement eller alternativ till Malmö stads insatser för målgruppen inom det
sociala området
Vi är ett komplement till Malmö Stad just för att fånga upp kvinnor med utanförskap, missbruk/tidigare missbruk, våldsutsatta,
psykisk ohälsa där kvinnor inte är öppna för att anförtro sig till en förening med män, ofta på grund av deras historik till missbruk/män
Qvinnoqulan är unik på detta sätt genom att vi endast vänder oss till kvinnor. Detta gör att kvinnorna vågar och har förtroende till
Qvinnoqulan. Qvinnoqulan hjälper till och agerar som mentorer. Är behjälpliga med olika ansökningar till Socialtjänsten,
fondansökningar. Ibland så enkelt att ringa en tandläkare eller kvinnokliniken. Samt att de vågar öppna upp sig vilket många inte
vågar göra på en socialförvaltning. Vi kan då ge råd och stöd hur de ska hantera olika möten med Malmö Stad. Vi följer gärna med de
kvinnor som inte har förmågan att ansöka om hjälp etc.

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

5. Ekonomi från verksamhetsåret 2020
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Organisationens utgifter och intäkter 2020
OBS: Alla ekonomiska uppgifter ska gälla organisationens lokala verksamhet och organisation, ej verksamhet och organisation på
nationell nivå.
Skriv in totala beloppet eller antalet i rutorna
Organisationens totala intäkter verksamhetsåret 2020

82.050:-

Totala intäkter från medlemsavgifter verksamhetsåret 2020

2.050

Totala lokalkostnader verksamhetsåret 2020

18.000

Antal anställda under verksamhetsåret 2020

0

Totala personalkostnader under verksamhetsåret 2020

0

Har organisationen kollektivavtal för anställda?
Nej
Har er organisation sökt och blivit beviljade bidrag från någon annan myndighet under verksamhetsåret 2020?
Exempelvis Region Skåne, Länsstyrelsen, MUCF, Allmänna Arvsfonden, Socialstyrelsen.
Nej
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
Verksamhetsberättelse QQ.pdf (421 KB)
Verksamhetsberättelse QQ2.pdf (1,25 MB)
Verksamhetsberättelse QQ3.pdf (911 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Fastställd resultaträkning för 2020
Resultaträkning 1-1 QQ.pdf (357 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
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Fastställd balansräkning för 2020
QQ balansräkning 1-1.pdf (325 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

Revisionsrapport för 2020 (underskriven av revisor samt underskriven av auktoriserad revisor om bidraget
uppgår till 250 000 kr eller mer)
Revisionsberättelse 1-1 QQ.pdf (132 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Preliminär budgetplan för 2022
QQ Preliminär budget 2022 1-1.pdf (157 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Preliminär verksamhetsplan för 2022
QQ verksamhetsplan 1-3.pdf (129 KB)
QQ Verksamhetsplan sid 2-3.pdf (560 KB)
QQ verksamhetsplan sid 3-3.pdf (137 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Årsmötesprotokoll för 2021 (underskrivet)
årsmöteprotkoll sid 2-3 QQ.pdf (266 KB)
årsmötesprotokoll sid 1-3 QQ.pdf (294 KB)
årsmötesprotokoll sid 3-3QQ.pdf (134 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Protokoll från konstituerande styrelsemöte för 2021 (underskrivet)
QQ konstituerade möte 2021 sid 1-3.pdf (218 KB)
QQ Konstituerande möte 2021 sid 2-3.pdf (246 KB)
QQ Konstituerande möte 2021 sid 3-3.pdf (138 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 QQ.pdf (654 KB)
Stadgar QQ2.pdf (608 KB)
Stadgar QQ3.pdf (784 KB)
Stadgar QQ4.pdf (425 KB)
Stadgar QQ5.pdf (726 KB)
Stadgar QQ6.pdf (540 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
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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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