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ORGANISATION OCH EXTERN
KOMMUNIKATION
Medlemmar och volontärer
31 december 2017 hade Kvinnojouren i Lund 162 betalande medlemmar och 50
anmälda volontärer. I samband med invigningen av våra nya lokaler på Stora
Gråbrödersgatan 10A, hade föreningen även ett medlemsmöte där ca 50 personer
deltog (både medlemmar, volontärer och representanter från samarbetspartners
som t ex kommunen).

Styrelse
Xhenita Shala - ordförande
Emma Mattsson - vice ordförande
Agneta Hellsing - sekreterare
Monica Håkansson - kassör (styrelsepost vilande september 2017 - januari 2018,
substituerad av Wendela Hilldoff)
Ninna Kallin
Patrice Soares
Fanny Spångö (vilande juli 2017- februari 2018, substituerad av Frida Valeur)
Kristina Johnsson
Marianne Brogren
Ylva Sörhede - suppleant
Jukka Tilli - suppleant

Övriga ideella uppdrag
Revisor: Ivar Lill
Revisorssuppleant: Sirpa Tomasson
Valberedning: Agneta Idbohrn, Sengül Köse Lindqvist, Inger Ridbäck
Bokföring: Martin Thorstensen

Anställda under 2017
●
●
●
●
●

Mitra Seif, projektledare, visstidsanställd 100% till maj 2018
Malin Beckman, verksamhetsutvecklare, tillsvidareanställd 90 %
Asmaa Medhi, projektarbetare, visstidsanställd 25% till september 2018
Anna C Redei, projektledare, visstidsanställd 25 % september 2016 september 2017
Monica Håkansson, projektledare, visstidsanställd 40 % september - januari
2018
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●

Sengül Köse, aktivitetssamordnare, visstidsanställd 25 % oktober december 2017

Årsmöte och styrelsemöten
Årsmöte i Kvinnojouren i Lund ägde rum den 11 mars 2017 på IOGT:s lokaler på
Bantorget 5 i Lund, då 24 medlemmar deltog. Styrelsen har haft 12 protokollförda
möten sedan årsmötet 2017.

Lokal
Kvinnojouren hyr sedan november 2017 en egen lägenhet på Stora
Gråbrödersgatan 10A i Lund. I lägenheten finns kontorsutrymmen, samtalsrum, kök
samt utrymme för möten.

Facebook
Kvinnojouren i Lund har ett offentligt Facebook--konto samt en sluten grupp för
styrelse, volontärer och anställda. Kontot administreras av anställda och delar av
styrelsen. Här kommuniceras såväl händelser inom föreningen som annan
information rörande våra sakfrågor. Vår Facebooksida har gått från 562 gillningar
den 2 januari 2017 till 856 gillningar per den 23 januari 2018.

Hemsida
Fr o m september 2016 har föreningen en helt ny hemsida med adress
www.kvinnojourenlund.se. Syftet med hemsidan är att den ska ge en
introducerande överblick av organisationen och vår verksamhet. Hemsidan har tre
delar - en som riktar sig till den som vill veta mer om verksamheten, en som riktar
sig till stödsökande, och en som riktar sig till den som vill stödja organisationen.

Telefon och mejl
Kvinnojouren nås per mejl på adressen info@kvinnojourenlund.se och per telefon
på numret 046-12 19 60. De anställda har dessutom egna mobiltelefoner och
mailadresser i tjänsten. Fr o m oktober 2017 kan hjälpsökande utan kostnad ringa
020--21 29 60, ett telefonnummer som inte kan spåras. Fr o m oktober 2017 har
jouren även öppnat en stödmejl, dit en kan vända sig för stöd. Stödmailen nås via
adressen stod@kvinnojourenlund.se.

EKONOMI
Kvinnojourens ekonomiska resurser har under året framför allt bestått av eget
kapital och bidrag från Socialstyrelsen. Den största enskilda kostnaden under 2017
var flytten till ny lokal med allt vad det innebar. Se vidare årsredovisning 2017.
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I december 2017 slöt föreningen ett Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) med
Lunds kommun. Avtalet sträcker sig över år 2018-2020 och innebär att föreningen
åtar sig att utföra vissa uppdrag som ligger utanför kommunens uppdrag men där
behovet är stort, t.ex. stödjande samtal och träffar. I utbyte mot dessa tjänster åtar
sig kommunen att stödja föreningen med 340 000 kr per år under avtalsperioden.
Innan avtalstiden når sitt slut ska en utvärdering och eventuell omförhandling ske.
Ambitionen från föreningens sida är att vårt IOP ska förlängas efter år 2020.

VERKSAMHET
Kvinnojouren Lund har som syfte att:
● Ge våldsutsatta och deras barn stöd och hjälp
● Arbeta förebyggande mot våld i nära relationer
● Sprida kunskap om våld i nära relationer
● Bilda opinion för ett jämställt samhälle fritt från våld
● Verka mot kvinnoförtryck i alla dess former
● Utveckla verksamheten i dialog och samverkan med andra samhällsaktörer
Syftet uppfyller jouren genom sina tre verksamhetsben:
● STÖD - stöd och hjälp till våldsutsatta
● OPINION - opinionsbildande och kunskapsspridande verksamhet
● FÖREBYGGANDE - våldsförebyggande verksamhet
De tre benen förutsätter internt arbete - kvalitetssäkrande- och höjande arbete inom
föreningen

STÖD
Kvinnojourens stödinsatser för våldsutsatta personer fungerar som komplement till
de verksamheter som erbjuds av Lunds kommun, dess kranskommuner och andra
organisationer.
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Stödsamtalet
Stödsamtalet har öppet vid tre tillfällen/vecka sammanlagt fem timmar. Sedan 2017
är stödsamtalet riktat till alla som utsätts för våld i nära relation, oavsett kön,
könsidentitet och könsuttryck. Under 2017 har ca 80 stödsamtal besvarats av våra
volontärer.

Stödmejl
Sedan oktober 2017 har jouren även öppnat en stödmejl,
stod@kvinnojourenlund.se, som fungerar som ett komplement till stödsamtalet.
Under hösten har fem stödmejl besvarats. Den stödsökande kan höra av sig när
som helst, och får sitt mejl besvarat inom tre dagar. Det är volontärer med
stödkompetens som besvarar mejlen. Därutöver kan mejlen fungera som en ingång
för att våga ta kontakt med Kvinnojouren, för den som har enklare att som första
steg skriva än att prata med någon en inte känner. Mejlen erbjuder också en
möjlighet att ha fortlöpande kontakt med en och samma stödperson, vilket
stödsamtalet inte har möjlighet att erbjuda på samma sätt.

Handledning
Riktar sig till de volontärer som är aktiva i stödet. Sedan hösten 2017 har
handledningen fått en ny utformning där strukturerad handledning ges två
gånger/termin. En erfaren handledare är alltid tillgänglig för handledningssamtal
efter telefontiderna. Vid dessa handledningstillfällen ska det även finnas utrymme till
att följa upp och utveckla verksamheten.

Sommarlägret
För tredje året i rad anordnade Kvinnojouren 2017 ett sommarläger för våldsutsatta
kvinnor och deras barn. Årets sommarläger finansierades av gåvor från Zonta och
Soroptimisterna, samt beviljade bidrag från Eva och Oscar Ahréns stiftelse,
Brottsofferfonden samt Åhléns-stiftelsen.
Sommarlägret är till för våldsutsatta kvinnor och barn. Deltagare var åtta kvinnor
och elva barn, varav de flesta rekryterats via Kriscentrum och Komvux. Lägret var
helt kostnadsfritt för deltagarna. Liksom förra året genomfördes lägret av volontärer.
Kvinnorna och barnen erbjöds rekreation, lek och andra gemensamma aktiviteter
kombinerat med strukturerade samtal i grupp bl a om deras svåra upplevelser av
våld. Vid utvärdering uttryckte deltagarna att lägervistelsen hade varit oerhört
värdefull, framför allt då den hade fått dem att bryta social isolering. Se följande citat
från utvärderingen.
Personalen var supersnälla. De har engagerat barnen i många roliga aktiviteter.
Barnen hade jätteroligt. På samtalet, intressanta övningar genom vilka man har lärt av
varandra.
Härliga ungar och stämning. Personal/volontärer inger både trygghet och trevlig
samvaro och god mat. Man känner sig helt uppassad som vuxen.
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Söndagsmyset
Kvinnojouren i Lund har erbjudit kvinnor med erfarenhet av våld i nära relationer och
deras barn möjlighet att träffas över en fika, promenad etc. Barnen har erbjudits
olika aktiviteter som lek på lekplats, spel, bokläsning mm. Träffarna skedde vid sju
söndagar under våren 2017 och vid tre tillfällen under hösten. Under våren träffades
vi sju gånger i lokalerna på Fabriksgatan. Under hösten har vi två gånger träffats i
Skrylle och en gång i vår nya lokal. Under våren deltog totalt sju kvinnor och nio
barn. Under hösten deltog totalt sex kvinnor och åtta barn.

OPINION
Visionen för Kvinnojouren Lund ”Ett jämställt samhälle fritt från våld”, som är
hämtad från riksorganisationen Unizon, är vägledande för vårt utåtriktade arbete
som syftar till att påverka såväl allmänheten som särskilda grupper i samhället. Vid
utåtriktade aktiviteter bär vi lila tröjor med Kvinnojourens logotyp, och föreningen
synliggörs bl a genom flaggor, roll-ups och affischer.

Sociala medier
Kvinnojouren Lunds Facebooksida har ett informativt, kunskapshöjande,
kunskapsspridande och opinionsbildande syfte. Här publiceras information om
jourens verksamhet, om utbildningar, volontärsökningar, och även om aktuella
frågor och kampanjer som gäller jourens sakfrågor.

Feministafton
Feministafton arrangerades 2017 för andra gången i ordningen, och ägde rum den
10 maj 2017. Föredragshållare var kriminologen, genusvetaren och debattören Nina
Rung. Rubriken för Ninas föredrag var Porr, prevention och sex(ualbrott) och
handlade om dels om hur porrestetiken blivit en del av populärkulturen, och dels om
hur porren påverkat bilden av hur en kvinna ska se ut för att ses som attraktiv i
dagens samhälle. Nina pratade också om hur porren påverkat och inspirerat
våldtäktsmän och mördare. Kvällen blev lyckad, med fullsatt lokal med ca 85
personer.

Hälsningsgillet
Hälsningsgillet arrangeras två gånger per år, och är ett led i att introducera nya
studenter till Lund och de organisationer och aktiviteter som finns tillgängliga här.
Kvinnojouren Lund deltog 2017 vid båda tillfällena, i januari och i september.
Intresset för Kvinnojouren var stort och många anmälde sitt intresse för framtida
volontärskap.

8:e mars
Detta år valde vi att tillsammans med flera andra organisationer anordna en
demonstration med torgtal under parollen “Feminism är bra för alla”.
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Demonstrationen hade stor uppslutning och många deltagare vittnade om en positiv
och sporrande stämning i tåget.

Lundapride
För andra året i rad medverkade Kvinnojouren Lund i Lundapride. Vi deltog med ett
tält tillsammans med Tjejjouren i Lund, där vi erbjöd pyssel och samtal, information
om jourerna och då specifikt den hbtq-verksamhet som är under uppbyggnad inom
Kvinnojouren Lund.

Malmöfestivalen
Kvinnojouren Lund deltog i samarbetet om ett trygghetstält på Malmöfestivalen
tillsammans med flera andra jourer i Malmö, genom att ett par av våra volontärer
fanns på plats, deltog i spontana samtal och stöd, samt spred information om
jourens verksamhet för de besökande.

25:e november
FN:s internationella dag för avskaffande av våld mot kvinnor uppmärksammade
Kvinnojouren Lund i år i samarbete med Zonta i Lund. På temat “Hur kan vi förstå
mäns våld mot kvinnor, vem bär ansvar, och vad kan vi - du och jag - göra?”
arrangerades föreläsningar och panelsamtal på Stadsbiblioteket i Lund. Föreläste
gjorde Annika Widén, som själv erfarit psykiskt våld, Alan Alí som arbetat på
Fryshuset med unga killar om framförallt hedersfrågor och machonormer, samt
advokat Ulrika Rogland som föreläste på temat om vad som händer efter en
anmälan om våld i en nära relation. Därefter anordnades ett panelsamtal där Alan
Alí, Ulrika Rogland, Kerstin Holmberg (samordnare för våld i nära relationer i Lunds
kommun) och Jannicke Cosyns (frivårdsinspektör inom kriminalvården) deltog.
Publiken bestod av ca 40 personer under dagen, som gav positiv återkoppling
under pauserna i programmet.

Internationella Frivilligdagen
Kvinnojouren Lund uppmärksammade internationella dagen för frivilligarbetare på
Stadshallen i Lund där organisationer presenterade sig och sin verksamhet. Vår
förening presenterade vår verksamhet på scen ett par minuter och hade dessutom
ett informationsbord bland andra deltagande organisationer.

Filmvisning på Kino
Under 2017 fortsatte Kvinnojouren Lund sitt samarbete med Biograf Kino genom att
visa två filmer och bjuda på efterföljande samtal. Filmerna var The Pearl of Africa,
och Granny’s dancing on the table.

Workshop i att skriva debattartiklar
I december bjöd Kvinnojouren Lund in till en workshop i att skriva debattartiklar
under rubriken “Ordets makt”. Åtta personer deltog och uppskattade konceptet.
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Workshopen bjöd både på en teoretisk översikt om konsten att skriva debattartiklar
och en praktisk del där deltagarna skrev egna texter och diskuterade med varandra.

Huskurage
Kvinnojouren Lund har under 2017 lobbat för förslaget om att Lunds kommunala
bostadsbolag, LKF, skulle införa Huskurage i sina bostadsområden. Det var efter
föreläsningen av Nina Rung på Feministafton som tanken väcktes, och
Kvinnojouren arbetade med förslaget genom debattartiklar och dialog med
kommunen och LKF. I slutet av året nåddes vi av beskedet att LKF beslutat om att
införa Huskurage.

Mediabelysning
Sedan årsmötet har följande belysningar gjorts i media avseende jouren:
- 24 mars 2017: Artikel i Lokaltidningen Lund med anledning av ny ordförande
Xhenita Shala. http://lund.lokaltidningen.se/med-hedersfraagor-paaagendan-/20170324/artikler/170329714/1479
- 27 mars 2017: Insändare av ledamot Patrice Soares, publicerad i Östra
Småland med titeln “Varför ses inte brott mot kvinnor som hatbrott?”
http://www.ostrasmaland.se/insandare/varfor-ses-inte-brott-mot-kvinnorsom-hatbrott/
- 31 mars 2017: Debattartikel skriven av ledamot Patrice Soares, publicerad i
Kristianstadsbladet med titeln “Våldsutövare riskerar få frikort från ansvar på
kriscentrum” http://www.kristianstadsbladet.se/debatt/valdsutovare-riskerarfa-frikort-fran-ansvar-pa-kriscentrum/.
- 6 april 2017: Radiointervju i P4 Malmöhus. Xhenita Shala talade bl a om vår
verksamhet och vikten av förebyggande arbete
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=96&artikel=6668295
- 23 april 2017: Jouren får Unizons idépris för projektet “Fri från Våld”.
- Inlägget på facebook där vi delade om idépriset har setts av nästan
4000.
- 24 april 2017: Notis i Sydsvenskan om att vi mottagit ovan pris.
http://www.sydsvenskan.se/2017-04-24/lundaprojekt-for-flyktingar-far-pris
- 24 april 2017: Debattartikel skriven av ledamot Patrice Soares,
verksamhetsutvecklare Malin Beckman, ordförande Xhenita Shala,
publicerad i Sydsvenskan med titeln ”Det är hög tid att Sveriges regering
avskaffar den grymma tvåårsregeln.” http://www.sydsvenskan.se/2017-0424/det-ar-hog-tid-att-sveriges-regering-avskaffar-den-grymma-tvaarsregeln
- Inlägget på facebook där vi delade debattartikeln om tvåårsregeln har
setts av nästa 9000 personer. I vanliga fall ses våra inlägg av några
hundra.
- 6 maj 2017: Artikel i Sydsvenskan med Mitra Seif angående “Fri från Våld”,
med titeln “Hon utmanar flyktingar med svensk jämställdhet”,
https://www.sydsvenskan.se/2017-05-06/hon-utmanar-flyktingar-medsvenskjamlikhet?utm_content=buffera43fc&utm_medium=sydsvenskan&utm_sourc
e=fb&utm_campaign=bfr
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-

22 aug 2017: Artikel i Lokaltidningen med Patrice Soares angående vårt
Lundaförslag om Huskurage, “Våldet som sker hemma vanligast”,
http://lund.lokaltidningen.se/valdet-som-sker-hemma-vanligast/20170822/artikler/708269971/1236
24 aug 2017: Artikel i Sydsvenskan med Patrice Soares och Malin Beckman
angående vårt Lundaförslag om Huskurage, “Kvinnojouren efterlyser fler
grannar med civilkurage”, https://www.sydsvenskan.se/2017-0824/kvinnojouren-efterlyser-fler-grannar-med-civilkurage
4 nov 2017: debattartikel i Lokaltidningen som skulle publicerats i samband
med internationella flickadagen, men som blev försenat (pga tidningen)
http://lund.lokaltidningen.se/2017-11-04/%E2%80%9DStoppakr%C3%A4nkningar-av-flickor%E2%80%9D-359893.html
12 dec 2017: artikel i Sydsvenskan med anledning av IOP-avtalet. (Låst
artikel) https://www.sydsvenskan.se/2017-12-12/har-ar-foreningarna-somfar-skriva-kontrakt-med-lunds-kommun

FÖREBYGGANDE
Träffpunkten
Kvinnojouren Lund, Tjejjouren i Lund och Brottsofferjouren i Mellersta Skåne driver
sedan 2014 gemensamt den s k Träffpunkten, en öppen verksamhet för kvinnor och
tjejer onsdagar kl 18-20, med olika teman varje gång. Brottsofferjouren i Mellersta
Skåne lämnade samarbetet under sommaren 2017 och ersattes av Tillsammans för
Lund. Exempel på teman som avhandlats under året är känslor, yoga, veganism,
sång, dans, våld m.m. Sedan hösten håller Träffpunkten till på Bytaregatan 4 Lund.
Besökarna bjuds alltid på fika och samtalen sker öppet i storgrupp.
Träffarna har både en förebyggande och en stödjande funktion. Besöksantalet
varierar, men brukar ligga på 10-15 personer, vilket ofta ger ett mycket bra
samtalsklimat. Utvärdering av respektive träff sker muntligen på plats, och träffarna
brukar uppskattas mycket av deltagarna.

Skolprojektet
Under året har Skolprojektet i samarbete med feministgrupperna på Katedralskolan,
Polhemskolan och Lunds dans- och musikalgymnasium hållit tre workshops med
tema våld i nära relation, genus och normer samt hedersrelaterat våld och förtryck.
Workshopsen har varit uppskattade med mellan 15-35 deltagare varje gång.
Samarbetet håller i skrivande stund på att utvärderas och därefter kommer kanske
projektet fortsätta, eventuellt med annan inriktning.

Fri Från Våld
Projektet Fri från Våld syftar till att motverka våld bland nyanlända personer,
identifiera våldsutsatta samt motverka machoattityder.
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Projektet har under året fortsatt kontakten med de ungdomar och vuxna som
projektet tidigare har etablerat en relation till. Flera av de kvinnor som de
projektanställda mött har kommit till jouren för stödsamtal. Behovet ter sig vara stort
och tankar finns att inom jouren starta en stödsamtalsverksamhet på andra språk.
Totalt har projektet mött cirka 300 elever på Komvux cirka 150 ungdomar.
Projektet har under året genomfört totalt fyra ungdomsläger - två för flickor och två
för pojkar. Målgruppen har varit nyanlända ungdomar ca 14-22 år. Lägerna har varit
kostnadsfria för deltagarna och erbjudit dem aktiviteter såsom filmvisning,
avkoppling, matlagning och promenader som varvats med gruppsamtal om
ungdomarnas situation, mänskliga rättigheter och jämställdhet. Såväl volontärer
som deltagare upplevde att lägret var mycket givande, roligt och lärorikt. Flera av
deltagarna har nu varit med på flera läger. Volontärerna upplever det som särskilt
givande att se ungdomarna växa och utvecklas, både socialt, mentalt och språkligt.

Våga se, våga agera
Under 2017 utvecklade Kvinnojouren Lund projektet Våga se, Våga agera som
riktar sig till förskolepersonal. Projektet har använt Brottsoffermyndighetens material
“Liten och trygg” som underlag, och handlar om att lyfta frågan om våld i nära
relationer i samtal med förskolepersonal. Personalen ges information om olika typer
av våld som förekommer i våld i nära relationer, men mycket fokus läggs på hur
barn drabbas av vuxnas våld och vilka varningssignaler en kan uppmärksamma.
Kvinnojouren Lund har under 2017 mött ca 40 förskolepedagoger inom projektet,
och siktar på att vidareutveckla projektet under 2018 i andra former.

INTERNT ARBETE
Det interna, kvalitetssäkrande arbetet inom jouren har intensifierats under 2017.
Eftersom organisationen är under tillväxt och under utveckling har framtagandet av
rutiner, policys och andra verksamhetsdokument varit en viktig del av det interna
arbetet under året. Bl a pågår ett stort arbete med att ta fram en handbok för
verksamheten som syftar till att skapa transparens, tydlighet och tillgänglighet för
samtliga inom organisationen.

Volontärskapet
Sedan representanter från föreningen deltog i en utbildning erbjuden av
Volontärbyrån på temat “Fånga engagemanget” har nya tag tagits avseende
volontärverksamheten och volontärskapet, med tydligare rutiner och uppföljning. En
av de viktigaste lärdomarna från utbildningen “Fånga engagemanget” var att
volontärer uppskattar struktur, tydliga riktlinjer och förhållningssätt. Med
utgångspunkt i den kunskapen har därför under hösten skapats en Volontärpolicy
samt en Överenskommelse. Efter genomförd volontärutbildning har volontärerna fått
läsa igenom policyn samt underteckna Överenskommelsen. I Överenskommelsen
åtar sig volontären ett uppdrag den själv vill genomföra. Volontären får även
möjlighet att nedteckna ett minimum antal timmar den vill engagera sig inom jouren.
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Under året togs en ny volontärutbildning fram. Syftet med den nya utbildningen var
dels att ge våra volontärer en mer grundläggande kunskap i våra sakfrågor och dels
att åstadkomma en mer jämn kompetensnivå bland våra volontärer. Den nya
volontärutbildningen genomfördes för första gången under våren 2017. Den
innehåller grundläggande kunskaper om jämställdhet, jämlikhet,
kvinnojoursrörelsens historia och ideologi, olika former av våld, särskilt sårbara
grupper samt information om Kvinnojouren Lunds tre verksamhetsben.
Volontärmöte anordnas var tredje tisdag för alla aktiva volontärer. Fr o m januari
2018 har volontärmötena förändrats och istället blivit tid för arbetsgruppsmöten i
syfte att koncentrera mötestiderna till så få dagar som möjligt då många volontärer
upplever att det är mycket möten och många tider att passa på jouren.
Kvinnojouren Lund har erbjudit Unizons grundkurs vid tre tillfällen under 2017. Den
riktar sig till alla som vill engagera sig inom jouren. Totalt har 35 personer
genomgått grundutbildningen. I februari deltog nio, i juni tio och i oktober 16
personer.

Utbildning i motiverande samtal
Under 2017 har Kvinnojouren Lund erbjudit sina aktiva volontärer utbildning i
motiverande samtal vid två tillfällen. Motiverande samtal (MI) är en metod för att
möta personer i kris och erbjuda stöd genom att möta personen där den befinner sig
och stödja den i att hitta strategier för att hantera sin situation. Det är en metod som
Kvinnojouren Lund använder sig av i sitt stödjande arbete, och alla volontärer som
är engagerade i den stödjande verksamhet ska ha genomgått utbildningen.

Fortbildning, samverkan och nätverk
Enskilda representanter för Kvinnojouren har under året deltagit i andra
utbildningsdagar, konferenser och nätverk, t.ex.:
- Nätverket mot familjevåld, organiserat av Kriscentrum i Mellersta Skåne
- Skånes jourers samverkansgrupp
- Kriscentrums heldagsutbildning i Lund om hedersrelaterat våld, två tillfällen
- Unizons inspirationshelg i Stockholm
- Volontärbyråns utbildning “Fånga engagemanget”, två delar
- RFSL:s utbildning intersektionella perspektiv på våld i HBTQ-personers
relationer
- Länsstyrelsen Skånes utbildning om våldspreventivt arbete “Inget att vänta
på”
- Referensgrupp: Intersektionalitet och våld i nära relationer
- MUCF:s utbildning “Rätt att veta! Om att prata hälsa, sex och jämställdhet
med unga nyanlända”
- Kommunförbundet Skåne, Anknytningsbaserat förhållningssätt och
kulturförståelse
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Styrelseutbildning
Under hösten 2017 genomgick styrelsen en styrelseutbildning som hölls av
sakkunniga Frida Palmquist. Styrelsen fick då information om lagar, regler och
rutiner för föreningar och styrelser i allmänhet, samtidigt som vi diskuterade hur
detta kan praktiseras i Kvinnojouren. Vi var alla överens om att utbildningen var
mycket lärorik och givande.

Övrigt
Under våren 2017 infördes ett nytt system för skapande och utvärderande av
aktiviteter. Inför varje aktivitet ska numera en aktivitetsplan ifyllas där bl a syftet och
målet med aktiviteten, genomförandeplan och budget nedtecknas. Efter genomförd
aktivitet ska aktiviteten utvärderas på samma blankett. Syftet med aktivitetsplanerna
är att enklare kunna ha en översikt över aktiviteterna, samtidigt som de också
förenklar utvecklingsarbetet.
En viktig intern företeelse som binder aktiva i Kvinnojouren samman är de
veckobrev som vår verksamhetsutvecklare skickar på mejl varje tisdag till samtliga
volontärer. Där återfinns all önskvärd information om föreningens aktuella
aktiviteter.

Avslut
Avslutningsvis vill vi rikta ett hjärtligt TACK till samtliga medlemmar som på ett eller
annat sätt har bidragit till Kvinnojourens verksamhet under 2017!

Lund den 23 januari 2018

2017 års styrelse genom ordförande Xhenita Shala

__________________________
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