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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 FÖR KVINNOJOUREN I LUND

ORGANISATION OCH EXTERN KOMMUNKATION

Medlemmar 

Under 2016 har Kvinnojouren i Lund haft c:a 140 betalande medlemmar.

Styrelse

Agneta Idbohrn, ordförande
Monica Håkansson, kassör 
Ylva Sörhede, vice ordförande 
Elin Haettner, styrelseledmot (sekreterare t o m juli 2016)
Agneta Hellsing, styrelseledamot (sekreterare fr o m augusti 2016)
Patrice Soares, styrelseledamot 
Katarina ”Ninna” Kallin, styrelseledamot 
Emma Mattsson, styrelseledamot
Anna C Redei, styreleledamot (vilande p g a anställning fr o m september 2016)
Sandra Jönsson, suppleant
Bia Berlin, suppleant t o m augusti
Fanny Spångö, suppleant fr o m september

Övriga ideella uppdrag

AnnChristine Magnusson, revisor
Rickard Andersson, revisorssuppleant
Anette Håkansson och Cecilia Wachtmeister, valberedning
Martin Thorstensen, bokföring 

Anställda under 2016

Mitra Seif, projektledare, visstidsanställd 100% maj – december 2016 
Malin Beckman, verksamhetsutvecklare, tillsvidareanställd 75 % fr o m augusti 2016,

 visstidsanställd ytterligare 25% september – december 2016
Anna C Redei, projektledare, visstidsanställd 50% september – december 2016
Asmaa Medhi, projektarbetare, visstidsanställd 25% september   december 2016
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Volontärer

Ungefär fyrtio medlemmar har på ideell basis medverkat i Kvinnojourens verksamhet 
under hela eller delar av året. 

 
Årsmöte och styrelsemöten

Årsmöte i Kvinnojouren i Lund ägde rum den 10 mars 2016 på Stenkrossen i Lund, då 24
medlemmar deltog. 

Styrelsen har haft elva protokollförda möten under året. 

Lokal

Kvinnojouren hyr ett kontorsrum med förrådsutrymme i Studiefrämjandets lokal på 
Fabriksgatan 2 A i Lund. För möten med fler deltagare lånar vi någon av 
Studiefrämjandets större  lokaler på samma adress. P g a att anställd personal arbetar i 
kontorsrummet har en del av förrådsutrymmet inretts som samtalsrum. 

Facebook

Kvinnojouren i Lund har ett Facebookkonto, varav en del är offentlig och en del riktas 
till 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 t ex våld i nära relationer, hedersrelaterat våld eller 
annat förtryck av kvinnor och barn. 

Hemsida

Föreningens hemsida blev saboterad i början av 2016 och kunde inte användas under 
drygt ett halvt års tid. Fr o m september 2016 har vi en helt ny hemsida med adress 
www.kvinnojourenlund.se , som framför allt administreras av verksamhetsutvecklare 
Malin Beckman och kassör Monica Håkansson. Kvinnojouren hyr webbplatsen av 
webbutvecklare David Kifarktis som tillhandahåller stöd vid behov. 

På hemsidan presenteras olika aspekter av verksamheten för olika målgrupper såsom 
stödsökanden, blivande medlemmar/volontärer och sponsorer. 

http://www.kvinnojourenlund.se/
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Telefon och mail

Kvinnojouren nås per mail på adress info@kvinnojourenlund.se och per telefon 046 – 
 12 19 60. De anställda har dessutom egna mobiltelefoner och mailadresser i tjänsten.
Fr o m oktober kan hjälpsökande utan kostnad ringa 02021 29 60, ett telefonnummer 
som inte kan spåras. 

EKONOMI

Kvinnojourens ekonomiska resurser har under året framför allt bestått av eget kapital 
och bidrag från Socialstyrelsen. I samband med att det skyddade boendet avvecklades 
2015 minskade den ekonomiska omsättningen och hanteringen av ekonomin förenklades 
markant. Då personal har anställts under 2016 har omsättningen ökat och hanteringen 
av ekonomin komplicerats igen. 

Se ekonomisk redovisning 2016!

VERKSAMHET

Kvinnojourens verksamhet 2016 kan delas upp i fyra delar, nämligen  

– stöd och hjälp till våldsutsatta
– opinionsbildande och kunskapsspridande verksamhet för ett jämställt samhälle 

fritt från våld
– förebyggande verksamhet som syftar till att förhindra våld
– internt arbete inom föreningen 

Stöd och hjälp till våldsutsatta

Kvinnojourens stödinsatser för våldsutsatta personer fungerar som komplement till de 
verksamheter som erbjuds av  Lunds kommun, dess kranskommuner och andra 
organisationer. 

Under våren sköttes all stödjande verksamhet av enbart ideella krafter. Fr om september
har volontärernas aktiviteter samordnats framför allt av projektledare Anna C Redei. 

mailto:info@kvinnojourenlund.se
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Stödsamtalet för våldsutsatta personer har under året skett måndagar kl 11 – 13 och 
torsdagar kl 18 – 20, då en eller två volontärer har varit tillgängliga per telefon.  
Volontärerna har regelbundet erbjudits  handledning i grupp vilket syftar till att stärka 
dem och att borga för kvalitet och kontinuitet i samtalen. Beteendevetare med mångårig 
erfarenhet av socialt behandlingsarbete har två och två turats om att ansvara för 
handledningen. Många handledningstillfällen har dock ställts in p g a att ingen volontär 
har anmält behov av handledning. Vid andra tillfällen har däremot volontärerna uttryckt
att handledningen har känts som närmast oumbärlig. 

De flesta hjälpsökande har uttryckt glädje och tacksamhet för stödsamtalet, speciellt om  
det har inneburit ett första steg ut ur våldet. Volontären har lyssnat, hjälpt den sökande 
att reflektera över sin situation samt vid behov hänvisat vidare till professionellt stöd 
och/eller myndighet. Mycket ofta har dock telefonen varit alldeles tyst under hela passet 
för Stödsamtalet. Vår uppfattning är inte att det saknas behov   tyvärr!   utan att 
Stödsamtalet behöver bli mer känt. Upprepade kampanjer för att göra verksamheten 
känd har därför genomförts under året, bl a information på Skånetrafikens bussar och 
tåg under två veckor i december. Vi misstänker att den havererade hemsidan var den 
viktigaste orsaken till att allt färre ringde till Stödsamtalet under 2016, och vår 
förhoppning är att Stödsamtalet nu har blivit mer tillgängligt med den nya hemsidan.  

Under sommaren 2016 öppnade Kvinnojouren en speciell möjlighet med Stödsamtalet för
våldsutsatta HBTQpersoner per telefon vid ett tillfälle i veckan. Erbjudandet har dock 
än så länge utnyttjats i mycket liten utsträckning. 

Under fyra dagar i månadsskiftet juni/juli genomfördes ett sommarläger för våldsutsatta 
kvinnor och barn. Deltagare var åtta kvinnor med totalt fjorton barn i varierande åldrar, 
varav de flesta hade rekryterats genom Kriscentrum. Lägret var helt kostnadsfritt för 
deltagarna, och alla fick dessutom Skånetrafikens sommarkort, vilket möjliggjorde fler 
utflykter under sommarlovet. Liksom förra året genomfördes lägret av volontärer som 
ersattes med 990:/person plus ett Skånetrafikens sommarkort. 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 här citat från en av kvinnornas utvärdering: 
”Att det finns människor som bidragit till lägret ekonomiskt och volontärer som ger sin 
tid gör att jag känner mig värdefull och tacksam”! 

Även för volontärerna gav lägervistelsen starka upplevelser av gemenskap och  positiv 
samvaro kombinerat med omtumlande insikter om våldets långvariga konsekvenser 
såväl för de utsatta kvinnorna som för barnen.  
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Under hösten 2016 arrangerades bildcoaching i grupp för våldsutsatta      kvinnor under 
ledning av bildterapeut Jenny Butler. Syftet var att denna ickeverbala bearbetning av 
våldsupplevelser skulle få deltagarna att känna sig friare och mer levande när de går 
vidare i ett liv utan våld. Aktiviteten var planerad att pågå vid tolv tillfällen, men av  
olika orsaker slutade två av deltagarna i förtid. De som fullföljde bildcoachingen 
uttryckte att den verkligen hade bidragit till att de kände sig friare och mer levande.

Under tiden september – december arrangerades var tredje söndag Söndagsmyset för 
våldsutsatta kvinnor med barn i Studiefrämjandets lokaler. Där har erbjudits dels 
gemensamma aktiviteter för kvinnor och barn, dels speciella aktiviteter för barnen, 
samtidigt som kvinnorna har samtalat i grupp. Söndagsmyset har fyllt samma funktion 
som sommarlägret och varit mycket uppskattat av besökarna. Trots att Kvinnojouren har
gjort många ansatser att sprida information om Söndagsmyset till myndigheter och 
organisationer som kommer i kontakt med målgruppen har verksamheten endast nått ut 
till en liten grupp kvinnor och barn. En bidragande orsak till detta kan vara att lokalen 
upplevs som otrygg, då den är en öppen del av Studiefrämjandets hela verksamhet.   

Opinionsbildning och kunskapsspridning

Visionen för Kvinnojouren i 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, rollups och affischer. 

Under våren och hösten har Kvinnojouren vid två veckovisa kampanjer varit ute på gator
och torg och spridit material om Kvinnojouren, vad Kvinnojouren gör, hur man kommer i 
kontakt med oss och hur man engagerar sig i Kvinnojouren. 

Vid ett tillfälle under hösten har vi besökt vårdcentraler, bibliotek, akuten, 
kvinnokliniken, Skånetrafiken, centralen etc och spritt material om vår verksamhet. 

Exempel på tillfällen då Kvinnojourens verksamhet har presenterats vid ett 
informationsbord är följande: 

 vid Hälsningsgillet för nya studenter i AFborgen i Lund vid start av både vår och 
hösttermin 2016
 på Mejeriet i februari i samband med visning av filmen ”Dreamcatcher” och samtal om 
prostitution och människohandel
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  i samband med föreläsningar dagtid på LUX om kvinnor på flykt och på Mejeriet på 
kvällen den 8 mars, Internationella Kvinnodagen.

Även en del av Kvinnojourens diskussion och information på Facebook har 
opinionsbildade och kunskapsspridande syfte. Denna aktivitet har intensifierats under 
hösten sedan verksamhetsutvecklare Malin Beckman anställdes. 

Under året har Kvinnojouren varit synlig i massmedia vid följande tillfällen:

 reportage i juli i Sydsvenskan om våld i nära relationer och om Kvinnojourens 
verksamhet
 intervju i Radio Malmöhus i juli om Kvinnojourens projekt med nyanlända flyktingar 
 den 16 september, insändare i Lundagård, om högskolans brist på undervisning om hur 
man utifrån sin profession (läkare, sjuksköterska, psykolog, socionom, jurist etcetera) 
hjälper våldsutsatta kvinnor. 
 Internationella flickadagen den 11 oktober, insändare i Kristianstadsbladet, om det 
globala förtrycket av flickor och tjejer.
 den 12 oktober, insändare i Sydsvenskan med förslag om att en forskartjänst om mäns 
våld mot kvinnor skulle inrättas i Lunds kommun. Förslaget var att ansvaret för 
finansieringen av forskartjänsten skulle delas lika mellan Lunds kommun och Lunds 
universitet.

I mars och april visade vi filmer under tre söndagseftermiddagar för fullsatt salong på 
biografen Kino i Lund, nämligen filmerna ”Engeln”, ”När mörkret faller” och ”Flocken”. 
Filmvisningen följes av publiksamtal under ledning av sakkunniga personer. En kväll i 
oktober visades filmen ”Blood calls you”, dock med betydligt mindre publik. 

Den 20 april anordnade Kvinnojouren en Feministafton på Eden (Statsvetenskapliga 
institutionen), med syfte att sprida kunskap om tjejers och kvinnors organisering samt 
kunskap om sätt på vilket sexuellt våld mot kvinnor tar sig uttryck. Föredragen följdes 
av en paneldebatt. Feministaftonen hade fyra inbjudna föredragshållare och en 
moderator samt ett 80 tal besökande.

I maj deltog Kvinnojouren i samverkan med Tjejjouren i Lund i Lunds Pridefestival Stolt 
i Lund.  Nyöppnade Stödsamtalet för HBTQpersoner kunde då marknadsföras. 

På FN:s internationella dag för avskaffande av våld mot kvinnor den 25 november, 
anordnade Kvinnojouren i samarbete med ett flertal andra organisationer en eftermiddag
med föreläsningar om sexköp och människohandel. Arrangemanget hölls på LUX. Fyra  
personer föreläste om sexköp, offer för prostitution, pornografi och människohandel. 
Arrangemanget hade ett 50tal besökande. Utanför föreläsningssalen arrangerades 
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bokbord av alla inblandade organisationer. Arrangemanget avslutades med en 
ljusmanifestation på Stortorget med sång och tal om kampen för avskaffande av våld mot
kvinnor. 

Våldsprevention  Förebyggande verksamhet som syftar till att motverka våld

Den förebyggande delen av Kvinnojourens arbete har fokuserat på 

– att stärka kvinnors och flickors självkänsla,  
– att informera om tillgänglig hjälp och stöd för våldsutsatta 
– att samtala med ungdomar om feminism, våld i nära relationer och
           hedersrelaterat våld, 
         att samtala med nyanlända flyktingar om mänskliga rättigheter och feminism i
                        syfte att identifiera våldsutsatta och att motverka machoattityder. 

Kvinnojouren i 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 i en av Studiefrämjandets lokaler. Varje onsdagskväll har ett 
speciellt tema med oftast någon inbjuden föreläsare. Exempel på teman som avhandlats 
under året är känslor, psykisk ohälsa, självkänsla, våld i hederns namn, ätstörningar, 
dramaövningar, mindfulness, handarbete, antirasistisk feminism och feministiskt 
självförsvar. Besökarna bjuds alltid på fika och samtalen sker öppet i storgrupp. 
Besökare med specifika problem kan vid behov erbjudas individuell vägledning i vart de 
kan vända sig för att få ytterligare råd och stöd. Träffarna brukar vara mycket 
uppskattade av besökarna. Vid något enstaka tillfälle har lokalen för Träffpunkten varit 
överfull, men för det mesta hade det funnits plats för många fler besökare. 

I början av året delade Unizon ut tio exemplar av skriften ”Alla borde vara feminister” av
Chimamanda Ngozi Adichie till alla medlemsjourer i Sverige med instruktioner om hur 
skriften kan användas t ex i lokala gymnasieskolor. Hos oss i Lund väcktes genast 
intresse bland några volontärer att föra samtal om våld och feminism m m i skolor. 
Kontakt togs med ledningen för en gymnasieskola, samtidigt som ett program med 
följande teman utarbetades för tre besök i skolan:
 genus, könsroller och skriften ”Alla borde vara feminister”
 våld i nära relationer
 hedersrelaterat våld.
Till en början svarade skolledningen positivt men kort därefter fick vi inget svar på våra 
kontaktförsök. Under tiden valde volontärgruppen att förkovra sig bl a genom en halv 
studiedag i slutet av maj, då normkritisk pedagogik diskuterades och värderingsövningar
praktiserades. Under hösten har volontärgruppen fått kontakt med feministgrupper 
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bland elever i gymnasieskolor i Lund, och de planerade samtalen med gymnasieelever 
kommer att genomföras i samverkan med dem.  

Projektledare Mitra Seif, som är persisk/daritalande, och arabisktalande Asmaa Medhi 
har anställts under året för att göra det möjligt för Kvinnojouren att motverka våld bland
nyanlända flyktingar. Projektet, som har fått namnet ”Fri från våld”, innefattar visst 
stöd på individ och gruppnivå men är framför allt förebyggande. Det vänder sig till 
vuxna personer som studerar Svenska För Invandrare SFI på Komvux och till 
ensamkommande flyktingbarn. Till Lund har det framför allt kommit pojkar från 
Afghanistan. Under 2016 har projektet nått de ensamkommande pojkarna framför allt 
genom samarbete med föreningen Tillsammans för Lund, medan det har varit svårt att få
direktkontakt med de kommunala boenden som härbärgerar pojkarna. Genom projektet 
har pojkarna erbjudits aktiviteter som musik, drama och bildcoaching, vilket många har 
påbörjat men endast en del har fullföljt. Samverkan har här skett med bl a 
Studiefrämjandet och Teater Sagohuset. Det har framkommit att pojkarna har varit 
utsatta för olika former av grovt våld såväl i hemlandet som under flykten, och många av
dem är mycket allvarligt traumatiserade. Deras oerhört osäkra sociala situation med 
stort avstånd från sina familjer och oro för att inte få uppehållstillstånd i Sverige har 
också lett till psykiska problem såsom depression, ätstörningar och självskadebeteende. 
Mitra har  upprätthållit kontakt med pojkarna, även om de inte alltid har fullföljt de 
planerade aktiviteterna. Syftet med kontakten har varit dels att fungera allmänt 
stödjande, dels att genom samtal motverka machoattityder. 

Inom ramen för projekt ”Fri från våld” genomfördes under ett veckoslut i november ett 
höstläger för våldsutsatta flickor och unga kvinnor i åldern 16 – 23 år, varav en del var 
ensamkommande flyktingbarn och andra var uppvuxna i hederskontext. Lägret var helt 
gratis för deltagarna. Aktiviteter såsom filmvisning, spa, bakning, matlagning och 
promenader varvades med gruppsamtal om flickornas situation. Volontärerna ersattes 
med 950:/person för sin insats. Såväl volontärer som deltagare upplevde att lägret var 
mycket givande, roligt och lärorikt. En av de unga kvinnorna skriver t ex i utvärderingen
”Jag lärde mig att vara en stolt kvinna! Jag har lärt mig att kvinnor kan mycket”.

I december medverkade Kvinnojouren i Lunds kommuns och Teater Sagohusets 
arrangemang Kulturkalendern i Lund. Skådespelare Molly Byström framförde där en 
monolog om familjevåld, sett ur ett barns perspektiv.   
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Internt arbete inom föreningen

I början av februari deltog fjorton volontärer och styrelsemedlemmar i ett internat under 
ett dygn på Åkersbergs stiftsgård i Höör. Internatet blev avstamp för Kvinnojourens 
fortsatta arbete under året, då tre arbetsgrupper bildades som fokuserade på tre delar av 
Kvinnojourens verksamhet, nämligen stödjande, opinionsbildande respektive  
förebyggande. Arbetet med att fylla verksamhetsplanen med aktivitetsplaner var därmed
igång. Andra volontärer har därefter kunnat ansluta sig till någon av arbetsgrupperna, 
och det har också varit möjligt att delta i flera arbetsgrupper.

Mot slutet av år 2015 hade styrelsen insett att det var omöjligt att fortsätta att utveckla 
Kvinnojouren på enbart ideell basis. Under våren 2016 diskuterades hur den 
professionella förstärkningen skulle se ut, och vi landade i att vi ville anställa en 
verksamhetsutvecklare på 75% som på uppdrag av styrelsen skulle samordna och 
inspirera volontärerna. Vi hade också fått bidrag från Socialstyrelsen för att arbeta med 
nyanlända flyktingar, varför vi kunde anställa kulturkompetent projektledare och 
projektarbetare för detta ändamål. Inför hösten hade vi dessutom fått 
organisationsbidrag från Socialstyrelsen vilket möjliggjorde anställning av ytterligare en 
projektledare på 50% under fyra månader. Plötsligt hade vi fyra personer anställda i 
Kvinnojouren, något som har haft avgörande betydelse för föreningens utveckling under 
året. Verksamheten har kunnat växa och utvecklas, samtidigt som behov av struktur och 
rutiner har blivit tydliga. 

Behov av stabil och hållbar finansiering av verksamheten har också ökat genom att 
styrelsen för Kvinnojouren återigen har ett arbetsmiljöansvar för anställd personal. 
Ansökningar och redovisningar av projektmedel har varit mycket tidskrävande såväl för 
anställda som för kassör och ordförande. Kontakt har tagits med tjänstemän i Lunds 
kommun för att försöka få till stånd ett avtal enligt Idéburet Offentligt Partnerskap IOP 
mellan Kvinnojouren och Lunds kommun. Vår förhoppning är att detta så småningom 
ska möjliggöra mer långsiktig planering av Kvinnojourens verksamheter. 

I mitten av augusti genomfördes ett nytt internat under ett dygn för planering av höstens
aktiviteter, där tre anställda deltog tillsammans med kassör och ordförande. Internatet 
bidrog i hög utsträckning till att de nyanställda fick överblick över Kvinnojourens 
verksamhet samt till att vi på tidigt stadium kunde finna former för det interna 
samarbetet. 

I november genomfördes under en halv dag styrelseutbildning under ledning av 
sakkunniga Frida Andersson. 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 
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och troligen behöver följas upp med jämna mellanrum. 

Aktiva volontärer har deltagit i Unizons grundkurs som har genomförts i Lund vid tre 
olika veckoslut under 2016. Kursen, som har letts av personer utbildade av Unizon, har 
innehållit grundläggande kvinnojourkunskap samt information om våld i nära relationer 
och om hedersrelaterat våld. I januari deltog 12, i maj 9 och i oktober 10 personer i dessa 
kurser. 

Annan intern utbildning som Kvinnojouren satsade på under 2016 var ett heldags
seminarium i oktober med Machofabriken, då 18 personer deltog. Kortfilmer med 
diskussionsmaterial om machoattityder presenterades och deltagarna fick verktyg som 
kan användas i möte med unga människor, speciellt pojkar. De flesta av deltagarna var 
mycket positiva till utbildningsdagen. Många uttryckte dock att den gav nödvändig men 
inte tillräcklig kunskap för att de skulle vara beredda att omsätta den i handling genom 
besök i skolor m m. 

Gemensamma studiebesök på Kriscentrum i Mellersta Skåne och på frivården i Malmö 
har genomförts under året för aktiva inom föreningen. Sammanlagt c:a tjugo volontärer 
har deltagit vid tre olika tillfällen på Kriscentrum, och i besöket på frivården deltog tolv 
personer. 

Enskilda representanter för Kvinnojouren har under året deltagit i andra 
utbildningsdagar, konferenser och nätverk, t ex :

  utbildning fyra heldagar i Landskrona om hedersrelaterat våld, Freezone 
– projekt ”Det handlar om kärlek”; Järnåkraskolan i Lund  
– Nätverket mot familjevåld, organiserat av Kriscentrum i Mellersta Skåne
– Samverkansgrupp Skånejourer
– Unizons årsmöte i Stockholm
– Kriscentrums heldagsutbildning i Lund om hedersrelaterat våld, två tillfällen 
– Unizons inspirationshelg i Stockholm
– Unizons information i Växjö om porr och prostitution
– Unizons utbildning i Stockholm om att söka statsbidrag
– Unizons utbildning om extra sårbara våldsutsatta grupper av kvinnor och barn
– Unizons utbildning om kvinnor som upplevt våld i migrations och asylprocessen 
– SKL:s utbildning i Malmö om maskulinitet och jämställdhet
– Länsstyrelsens konferens i Malmö om prostitution och människohandel 
– Unizons ledarkonferens i Stockholm
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Volontärmöten för alla aktiva inom Kvinnojouren har ordnats regelbundet under året, 
under våren var fjärde vecka och under hösten var tredje vecka. Mötena har skett på 
kvällstid och kombinerats med riklig fika. Vissa möten har varit interna, då de olika 
arbetsgrupperna har presenterat sina aktiviteter för varandra, eller då någon volontär 
har informerat de övriga om utbildning som hen har deltagit i. Till andra volontärmöten 
har utomstående personer bjudits in, t ex socialtjänstpersonal, polis, jurist och 
representant för föreningen VOOV. 

En viktig intern företeelse som binder aktiva i Kvinnojouren samman är de veckobrev 
som Malin Beckman under hösten har skrivit varje tisdag och skickat ut per mail till 
samtliga. Där återfinns all önskvärd information om föreningens aktuella aktiviteter. 

AVSLUTNINGSVIS vill vi rikta ett hjärtligt TACK till samtliga medlemmar som på ett 
eller annat sätt har bidragit till Kvinnojourens verksamhet under 2016! 

Lund 20160220                Avgående styrelse genom ordförande Agneta Idbohrn


