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Sammantaget
Pandemin satte fart i Sverige i början av 2020. Vi ställde tidigt om vårt arbete i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi har känt av en minskad efterfrågan på stöd och skyddat boende. Regeringens extra statsbidrag till följd av pandemin räddade vår ekonomi.
En förändring håller på att ske. Samhället har på olika sätt uppmärksammat våld i nära relationer. Forskning och nyhetsrapportering visar att våld mot kvinnor och barn tenderar att öka när
familjer isoleras. Det blir svårare i dessa lägen för kvinnor som vill lämna en våldsam relation när
samhället stänger och smittorisken är hög.
Det är inte helt lätt att förstå utvecklingen. Vi anar att en förändring håller på att ske, men inte
bara för att vi har haft en pågående pandemi. Flera faktorer kan ha bidragit till en minskad beläggning i det skyddade boendet.
• Socialtjänsten överlag har ett kärvt budgetläge och tvingas fatta beslut alltmer grun-     
dade på snäva ekonomiska ramar. Vad avgör socialtjänstens bedömningar när de väljer
skyddat boende?
• Andelen privata boenden ökar, medan kvinnojourer känner av en minskad beläggning.
En dialog med Unizon har inletts, med fokus på att driva frågan om en nationell samordning kring
skyddade boenden. Det behövs en tydlig definition av skyddat boende och en uttalad förväntan
på den kvalitet som samhället förväntar sig att en av de mest utsatta grupperna ska möta i det
skyddade boendet.
Viktiga mål är satta i vår verksamhetsplan.
Vi vill att kvinnor i Sollentuna som är utsatta för våld eller riskerar att bli utsatta för våld ska känna
till att vi finns och kan ge ett stöd och vi har ökat vår information på sociala medier. Flera kampanjer har genomförts och vi ska fortsätta kampanja så att kvinnor i Sollentuna vet om att vi finns!
Nya broschyrer har utformats. Ett filmprojekt ska leda fram till 2 korta filmer under 2021.

Styrelsen har satsat på att ta fram en tydlig grund för det utåtriktade
arbetet som kan ske när pandemin är över. Vi ska ju bli en kraftfull aktör i
arbetet med våld i nära relationer, med inriktning på vårt tema – Efter våldet – konsekvenser av våldet, där vi riktar strålkastarljuset mot vad samhället kan göra för att möjliggöra uppbrott från relationer med våld, makt och
kontroll. Nu finns en tydlig plan för det utåtriktade arbetet som ska sjösättas under 2021. Vi har landat i två kärnbudskap:
• Ge våldsutsatta kvinnor förtur till bostad
• Våldsutsatta barns röst måste få ett genomslag i vårdnadstvister
Ambitionen med den här verksamhetsberättelsen är att för medlemmarna presentera vad vi genomfört under 2020 men också att få grepp om
vad verksamheten åstadkommit och se angelägna utvecklingsområden.
Lena Hermelin, ordförande i Sollentuna kvinnojour
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Arbetet med att ta fram ett utvärderingssystem som visar hur vi lyckas i
vårt arbete och vad vi behöver utveckla vidare har precis påbörjats.

Anpassning till Corona
Vi ställde tidigt om vårt arbete i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Alltsedan februari/mars 2020 har en pandemi förändrat situationen för oss och vi har successivt ställt om verksamheten genom att:
• utarbeta riktlinjer för hantering av pandemin
• anpassa våra lokaler och förändrat arbetsmetoder. Vi har utvecklat ett
hemmabaserat arbetssätt med kontinuerlig avstämning varje vecka i
personalgruppen.
• införa och introducera Teams ett gemensamt kommunikations – och
dokumentsystem för att underlätta för oss att kommunicera och 		
hålla kontakt. Eftersom fysiska möten har varit svåra att genom		
    föra, använder vi digitala verktyg via Zoom och Teams. Vi har hållit utbildningar, samverkansmöten och planeringsmöten digitalt.
• hjälpa stödsökande i större utsträckning via telefon.
• samverka med kommunen och andra kvinnojourer bl a genom att     
kontinuerligt följa och stämma av coronaläget

Öppen stödverksamhet
I den öppna stödverksamheten arbetar vi med samtalsstöd, praktiskt stöd till
våldsutsatta kvinnor och barn samt ger föreläsningar och informerar yrkesverksamma.
Under 2020 tog vi emot 170 (190 år 2019) inkommande telefonsamtal som gällde
våldsutsatta kvinnor.
• Samtal från stödsökande var 78 (73 år 2019)
• Polisrapporter om våld i nära relationer ökade från 13 under 2019 till
40 under 2020.
Av dessa kontakter ville 103 kvinnor ha stöd i vår öppna stödverksamhet, vilket
betydde en liten ökning jämfört med 2019. Antalet nya kvinnor från Sollentuna
ökade från 52 (2019) till 68, som en följd av ökat antal polisrapporter i Sollentuna. Vi har hållit Trappan stödsamtal för 2 barn.
Samtalsgrupp för kvinnor som lämnat våldet fick ställas in. Vi gjorde ett försök
att starta digital grupp men det var för få kvinnor som kunde delta.
Vi har ambitionen att utveckla en bra och tydlig organisation för att på ett tryggt
och relevant sätt bemöta stödsökande (trygghet). Som första steg har vi tagit
fram en inriktning för öppen stödverksamhet som förtydligar målgrupper, stödinsatser och syfte med aktiviteter för verksamheten.
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Vi vill nå nya stödsökande kvinnor från Sollentuna. Tidigt under våren satsade
vi på att göra oss synliga med att utöka information om att vi är tillgängliga för
stöd och hjälp och fortsatte med detta arbete under hela året. Vi hade:
• annonskampanjer i Facebook och Instagram på flera olika språk
• en affischkampanj tillsammans med nätverk mot våld i nära relationer i  
Sollentuna
• kommunens kortfilm om Våga söka hjälp på vår Facebook sida under
julhelgerna
• en affischkampanj “Ta avstånd från våldet” och delade ut broschyrer
om oss på närakuten, Kvinnokliniken och Psykiatrin
• annonser på flera språk i lokaltidningar
Vi har periodvis haft förlängda telefontider för att öka tillgängligheten. Vi höll
ett digitalt informationsmöte om mäns våld mot kvinnor till deltagarna på kvinnocafé i Spånga-Tensta.
Vi har påbörjat omvärldsanalys om Sollentunas föreningsliv för att kunna rikta
information om vår verksamhet. Vi har arbetat med ny informationsbroschyr
som riktar sig till kvinnor. Broschyren blir tryckt och klar 2021.
På grund av Covid19 tvingades vi ställa in vår Kickoff med personal, volontärer
och styrelsen. Syftet med denna var bland annat att ge personal, volontärer och
styrelse en hel dag för att tillsammans utveckla tankarna på volontärsarbetet
inom SKJ; dels klargöra volontärsrollen, dels presentera styrelsens ställningstaganden för aktiviteter inom ramen för det utåtriktade arbetet samt gå i dialog
med personal och volontärer om hur det kan genomföras och vad olika parter
kan bidra med.
Vi återkommer under 2021 då vi hoppas kunna genomföra en gemensam kickoff. Vårt
bidrag från Kronprinsessan Margarethas fond för detta ändamål har vi fått behålla.
Det är viktigt att ta tillvara stödsökande kvinnors åsikter och kunskaper. Vi har
haft en workshop om hur vi kan utvärdera vårt arbete och kommer under 2021
att fortsätta utveckla former för utvärdering.
Våra utbildningar till yrkesverksamma i Sollentuna handlar om att öka kunskapen om mäns våld mot kvinnor samt sprida information om att SKJ finns till för
hjälpbehövande kvinnor och barn.
Vi har genomfört utbildningar för
• nyanställda socionomer i Sollentuna samt två utbildningar om barns
utsatthet för socionomstudenter på Södertörns socionomhögskola
• elever i vårdgymnasiet i Sollentuna
• Hyresgästföreningens medlemmar om hur barn påverkas av våld i hemmet
• anställda inom förebyggande enhet i Sollentuna socialtjänst
Vi bjöd in sjukvården i Sollentuna till ett digitalt informationsmöte men på grund
av lågt intresse ställdes mötet in.

6

Tillsammans med kommunens samordnare mot våld i nära relationer och samordnare mot hedersrelaterat våld har vi förberett en utbildningsinsats till personalen i LLS boenden och till LSS handläggare i Sollentuna. Utbildningarna kommer att hållas under våren 2021.
Våra nuvarande lokaler har länge varit ett problem på grund av ganska omfattande renoveringsbehov. Vi har under en längre tid haft samtal med kommunens
fastighetskontor och socialchefen i Sollentuna för att undersöka möjligheterna att
renovera, alternativt finna en ny föreningslokal som är anpassad till verksamheten.
Då kommunen inom några år väljer att avsluta vårt hyresavtal, kan vi konstatera
att vi behöver hitta en alternativ lokal som är anpassad för verksamheten.

Analys
På grund av smittorisken arbetade personalen i större utsträckning hemifrån
och erbjöd oftare telefonstöd istället för fysiska stödsamtal. Samtal över telefon
innebär svårigheter att läsa av kroppsspråk och mimik. Vi har i ökad utsträckning
använt telefontolk i samtal med kvinnor som inte har svenska som modersmål
så att de har kunnat känna sig trygga med oss. På grund av pandemin har också
myndigheter och rättsväsendet minskat möjligheten till fysiska möten och då har
kvinnor vänd sig till oss istället. Till följd av detta har därför tolkkostnaderna ökat
med 16 %. Se statistik bilaga.

Slutsatser
Trots pandemin och den allmänna oron för smittan har vi lyckats nå flera kvinnor
under 2020 än under 2019. Vi har snabbt lyckats ställa om arbetet och lärt oss att
använda digitala mötesplatser. Mycket av arbetet har handlat om att göra oss
synliga och förmedla att vi håller öppet.

Skyddat boende
Diagrammet visar beläggningen (helstreckade linjer) under 2020 relaterat till
budget (prickade linjer). Under 2020 har vi haft två perioder med tomma lägenheter och antalet placeringar har sjunkit kraftigt efter sommaren. Beläggningen
av kvinnor blev 56% istället för budgeterade 80%. För barn var motsvarande
siffror 44% respektive 48%. Underskottet blev 350 000 kr.
Det extra statsbidrag som vi beviljades räddade vår ekonomi vilket betydde att
vi inte behövde dra ned på tjänster eller minska antalet skyddslägenheter.
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Analys
Många kommuner har börjat använda säkerhetsnivåer som matchar skyddsbehovet i det skyddade boendet. Säkerhetsnivåerna skiljer sig mellan kommuner.
När personalen finns i omedelbar närhet av det skyddade boendet och också
arbetar kvällar och helger utgör det en högre säkerhetsnivå. SKJ hamnar i den
lägsta skyddsnivån då vi inte uppfyller dessa krav. Det kan vara en anledning till
att socialtjänsten väljer andra skyddade boenden/kvinnojourer.
En annan anledning till färre antal placeringar tror vi kan förklaras av socialtjänstens pressade ekonomiska läge. Under våren uppgav socialtjänster att de hade
få stödsökande. Under hösten fanns ett ökat antal stödsökande på grund av
våldsutsatthet men de bedömdes inte ha skyddsbehov.
På grund av pandemin är det dock svårt att dra några säkra slutsatser. Vi har inte
tillgång till socialtjänsternas statistik och kan inte veta om antalet placeringar
har minskat överlag eller om placeringarna styrs i större utsträckning till privata
aktörer.
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Slutsatser
Genom Unizons plattform från 2021 får socialtjänster information om jourer och
lediga platser. Sollentuna kvinnojour kommer att vara med i plattformen.
För att öka beläggningen måste vi mer aktivt och kontinuerligt hålla kontakt
med socialtjänster. De behöver känna till oss och vår unika kompetens. Vi måste
också undersöka hur vi kan öka flexibiliteten och tillgängligheten.
Vi ser ett behov av att utveckla vår utvärdering för att fånga upp skyddsbehövande kvinnors och placerande socialsekreterares åsikter och erfarenheter av
vårt skyddade boende.

Utåtriktat arbete
Vi har genomfört en föreläsning I hederns namn den 8 mars i samarbete med
Rädda Barnen, Röda Korset, Satelliten och lokala FN-föreningen. En TV-inspelning gjordes under hösten i samarbete med Sofias Änglar (kanal 5). Programmet
kommer att visas i mars 2021.
Vi har genomfört kampanjer; Ta avstånd från våldet, Mamma och Tvättstugekampanjen. Inför Mors dag hade vi Facebookkampanj “Uppvakta mamma
genom att hjälpa en annan mamma” Vi fick stöd i kampanjen av lokaltidningar,
Sollentuna FK och Hyresgästföreningen.
Vi har under året tvingats ställa in de flesta av våra utåtriktade aktiviteter: föreläsning vid två tillfällen, medverkan i Edsbergsparken under Nationaldagen 6 juni,
Medlemsmöte 29 september (digitalt) samt Ljusmanifestation 25 november.
Styrelsen har förberett och planerat för hur vi ska ta oss an vårt tema – Efter
våldet – konsekvenser av våldet, där vi riktar strålkastarljuset mot vad samhället
kan göra för att möjliggöra uppbrott från relationer med våld, makt och kontroll.
Ett filmprojekt är igång sedan hösten 2020 med hjälp av statsbidrag. Det ska
mynna ut i 2 kortfilmer om vårt skyddade boende och vår öppna stödverksamhet.
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8 mars

i Hederns
namn

Föreläsningar och panelsamtal med
Eman Hussein, ”Att förstå sig på heder - vägen till stöd”
Helin-Güler Gül, ”Hedersproblematiken i förorten”
Elin Holmgren & Mohamed Musa, ”En fråga om mänskliga rättigheter”
Sång och musik av Ellen Jernberg
Vi börjar med fika. Välkommen!

Internationella Kvinnodagen
8 mars | kl 16.30 | Arena Satelliten
Allfarvägen 4, Sollentuna

I pandemins tecken genomförde Sollentuna kvinnojour en
affischkampanj ”Ta avstånd från våldet”.
Trogna volontärer hjälpte till att åka runt och sätta upp
affischerna på kommunens alla anslagstavlor.

آيا شما زن يا
رابطه¬ای داريد
از آن رابطه ا

در اين صورت مهم است
پيش ما شما ميتوانيد نا
و در صورت نياز ميتو

( Kvinnofridslinjen
در تمام ساعات شبانه رو
entuna Kvinnojour
(کشيک زنان در سولنتو
 برای ا،Indra queer
،کشيک دختران و زنان
 (ادارSocialtjänsten
��������������������روزها
 (کشيکSocialjouren
���������شبها و تعطيالت
پليس بهنگام بکارگيری خ
درتمام ساعات شبانه روز

På internationella kvinnodagen den 8 mars 2020
arrangerade kvinnojouren en föreläsning under
rubriken ”I hederns namn” i samarbete med Rädda
Barnen, Röda Korset, lokala FN-föreningen och Satelliten. Föreläsningen lockade ett 50-tal personer som
bjöds på flera intressanta föreläsningar och vacker
musik.

Är du kvinna/tjej
som lever i ett
förhållande som
skrämmer eller
får dig att må
dåligt?
Information Information Información

Enformasyon

Warbixin

Information

En liten vikfolder, med text på flera
språk, har tryckts upp i stor upplaga och spridits på olika platser i
kommunen.

Årets kvinnohjärta gick 2020 till Kerstin Sunemark Nyman för
hennes mångåriga engagemang och professionella arbete med
att utveckla och berika Sollentuna kvinnojour.
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Inför Mors dag hade vi en kampanj på Facebook ”Uppvakta mamma genom att hjälpa en annan mamma”.
Kampanjen fick stöd av lokaltidningen, Sollentuna FK
och Hyresgästföreningen.

Under pandemin har planerade fysiska aktiviteter
fått ställas in. Alla möten har skett digitalt
och ett bra arbetssätt via Teams har utvecklats.
Här träffas styrelse och personal för att diskutera
och hur arbetet med vårt tema ”Efter våldet - konsekvenser av våldet” ska läggas upp.

Kvinnojouren fick besök av TV-teamet bakom ”Sofias Änglar” som gjorde ett
inslag i anslutning till programmet om sollentunaföräldrarna vars dotter blev
mördad av sin pojkvän.
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Analys

Hur har vi lyckats genomföra vår strategi? Tyvärr är vi bara i början av att sjösätta
den, men vi har en plan. Vi är nöjda med resultatet av vårt gemensamma arbete
där vi fördjupat oss och ökat vår kunskap inom Temat Efter våldet. Arbetet har
gett oss möjligheter att lära känna varandra i styrelsen och på så sätt också
inneburit
att vi bättre kan
nyttjavårt
våra specifika
kompetenser.
Samarbete
mellan har efterfrågat och
styrelse och personal
har utvecklats
genom
gemensamma
sökande.
Styrelsen
styrelse och personal har utvecklats genom vårt gemensamma sökande. Styrelsen
tagit del av personalens
kunskaper.
har efterfrågat och tagit del av personalens kunskaper.

Slutsatser

Slutsatser

Vi ska noga följa och stämma av hur arbetet går vid varje styrelsemöte.

Vi ska noga följa och stämma av hur arbetet går vid varje styrelsemöte.

Det är många små saker
ska
reagera
omvärlden
mycket
mer!
Det är som
mångahänder!
små sakerVi
som
händer!
Vi skapå
reagera
på omvärlden
mycket
mer!

Vi skamed
utveckla
med vår omvärldsbevakning.
Etablera
en samverkan
mel- styrelsen och
Vi ska utveckla arbetet
vårarbetet
omvärldsbevakning.
Etablera
en samverkan
mellan
lan styrelsen och verksamhetschef i specifika frågor samt stämma av omvärldsbeverksamhetschef i specifika
samt stämma av omvärldsbevakning på varje styrelsemöte.
vakning på frågor
varje styrelsemöte.

Ekonomi

Ekonomi
Totalt utgör vår sammanlagda budget 3.9 mkr och fördelas så här mellan våra
olika verksamheter:
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Sollentuna kvinnojour
verkar med
finansiering
från tre olika
öppna stödverksamheten
verksamheten
och det
utåtriktade opinionsarbetet
geshåll.
bidragFör
frånden
stat respektive
kommun. Det
drivsrespektive
med hjälp av intäkter
från respekoch det utåtriktade Sollentuna
opinionsarbetet
gesskyddade
bidragboendet
från stat
Sollentuna
kommun. Det
tive socialtjänst/kommun som väljer att placera skyddsbehövande hos oss. Minskar
skyddade boendet drivs
med hjälp av intäkter från respektive socialtjänst/kommun som väljer att
beläggningen, så minskar intäkterna, ökar beläggningen så ökar också intäkterna.
placera skyddsbehövande hos oss. Minskar beläggningen, så minskar intäkterna, ökar beläggningen
så ökar också intäkterna.
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Sollentuna kvinnojour verkar med finansiering från tre olika håll. För den öppna stödverksamheten
och det utåtriktade opinionsarbetet ges bidrag från stat respektive Sollentuna kommun. Det
skyddade boendet drivs med hjälp av intäkter från respektive socialtjänst/kommun som väljer att
placera skyddsbehövande hos oss. Minskar beläggningen, så minskar intäkterna, ökar beläggningen
så ökar också intäkterna.

Utöver detta
har videtta
fått generösa
från privatpersoner,
olika kyrkligaolika
församlingar,Rädda
Utöver
har vi fåttpenninggåvor
generösa penninggåvor
från privatpersoner,
kyrkBarnen samt
SEOMoch
andra
enskilda
företag
som
stödjer
kvinnojouren.
liga församlingar, Rädda Barnen samt SEOM och andra enskilda företag som
stödjer kvinnojouren.

Resultat
Pandemins påverkan på föreningens ekonomi har varit betydande. Trots det
extra statsbidrag som vi fått (Covidpengar) för 2020, landade vi i en mindre
förlust på drygt 25 tkr. Det hänger framförallt samman med den minskade beläggningen i det skyddade boendet men också ett negativt resultat i den öppna
verksamheten. Bland annat fick vi till fullo betala den inställda konferenshelgen
för styrelse, anställda och volontärer. Vi har också haft en kraftig ökning av tolkkostnaderna, som en följd av den pågående pandemin.
SKJ har tidigare år gjort plusresultat och har därför en ekonomisk buffert och en
god beredskap för framtida förändringar och dessa pengar täcker årets förlust.
Till följd av pandemin har vi tvingats skjuta på gemensamma aktiviteter för kvinnor och barn till 2021 och därför flyttas och bokförs gåvorna till 2021. Det gäller
också det bidrag från Kronprinsessans fond som vi fått för en kickoff och arbetshelg med styrelse, personal och alla våra volontärer i slutet av november.

Analys
I den rådande pandemitiden känns framtiden osäker och vi vet inte hur många
kvinnor och barn som kommer att bo hos oss. Det är tillfredsställande att vi
kommer få extra statsbidrag även för 2021.
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Emellertid behöver vi fortsätta att arbeta med en rad åtgärder:
• Vi behöver aktivt och kontinuerligt hålla kontakt med socialtjänster
så att de vet att vi är en mångsidig och seriös verksamhet med
hög kvalitet.
• Gå in i ett samarbete med Sollentunahem och privata hyresvärdar       
för att underlätta för våldsutsatta kvinnor och barn att komma vidare
från vårt boende till ett permanent boende.
• Uttala vår förväntan på Unizon att lyfta kvinnojoursfrågan generellt.

Styrelsens arbete
Styrelsearbetet har genomförts digitalt mestadels på grund av pandemin. Vi har
använt Teams, ett system som bidrar till att vi alla har tillgång till handlingar och
dokument och att vi kan kommunicera med varandra.
Vi har genomfört elva styrelsemöten, tre utvecklingsdagar samt tre workshops.
Sekreterare och ordförande har jobbat aktivt för en god framförhållning.
Dagordning har skickats ut i god tid före våra möten och protokoll har skrivits
och lagts in i Teams inom en vecka från mötet. Vi har utvecklat en tydligare
struktur och strävat efter att styrelsearbetet är inriktat på övergripande,
långsiktiga och strategiska frågor. En röd tråd har följts genom att dela upp
styrelsens alla frågor i tre områden; Verksamhet, Utåtriktat arbete och
Styrelsens inre arbete.
Verksamhetsrapportering har skett vid fyra tillfällen under året kopplat till vårt
årshjul.
Vi har skapat en grund för arbetet i vår kvinnojour. Under ett par år har vi strävat
efter att utveckla verksamhetsrapporteringen så att den blir ändamålsenlig,
lättillgänglig och begriplig.
En inriktning för volontärsarbetet tydliggör behovet av insatser som volontärer
kan bidra och göra skillnad med.
Vi har tydliggjort uppdrag till valberedning och revisorer.
Ett klargörande dokument har vuxit fram för vad vi vill åstadkomma i den öppna
stödverksamheten för våldsutsatta kvinnor, barn och anhöriga samt utbildning
för yrkesverksamma och studenter.
Styrelsen har tillsammans med personalen gjort en fördjupning för att gemensamt höja kunskapen om innebörden av vårt tema Efter våldet – inför 2021.
Arbetet har lett fram till en plan för konkreta insatser och en tydlig arbetsfördelning. En bonus av det gemensamma arbetet är att vi lärt känna varandra i
styrelsen. På så sätt har det också inneburit att vi bättre kan nyttja våra specifika
kompetenser. Dessutom har samarbetet mellan styrelse och personal utvecklats
genom vårt gemensamma sökande.
Styrelsen har efterfrågat och tagit del av personalens kunskaper.
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Styrelsen har lagt en gemensam grund för arbetet med sociala medier. Det ska
vara en naturlig del av arbetet och får kosta tid och ansträngning av personalen.
Verksamhetschef får därmed ett tydligare uppdrag som syftar till att ansvara för
hanteringen av sociala medier.
Vi har gått in i en process med Sollentuna kommun i förhoppning om att sluta en
överenskommelse mellan oss i ett idéburet offentligt partnerskap (IOP). Samverkan i frågor som är gemensamma för socialtjänsten och Sollentuna kvinnojour.
En angelägen fråga är att nå ut till fler kvinnor och barn i Sollentuna med kunskap om att vi finns och att vi ger ett gott stöd till våldsutsatta.
IOP kan innebära att:
• kontaktvägar och kommunikation mellan Sollentuna kommun och
Sollentuna kvinnojour blir etablerade
• Sollentuna kvinnojour får inblick i och en delaktighet i kommunöver
gripande frågor som knyter an till frågan om våld i nära relationer
•en mer långsiktig och stabil finansiering

Förtroendevalda i Styrelsen:
Lena Hermelin 			
Christina Rydback 		
Rebecca Åkerlund 		
Helena Stigbjörnsson 		
Rebecca Lagh 			
Lillemor Holmgren 		
Asli Kirazoglu

Ordförande
Kassör
Sekreterare
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot

Slutsatser
Styrelsearbetet har försvårats av pandemin, vi har inte kunnat träffas fysiskt. Trots
detta så upplever vi att styrelsearbetet blivit effektivt och energigivande. Vårt
gemensamma arbete under 2020 har lett fram till en bra grund, och nu ska vi omsätta den! Det är lättarbetat, vi drar åt samma håll. Vi har inga motsättningar, det
är ett väloljat system.
Många arbetsgrupper har varit igång, vilka inte alltid varit så lätta att överblicka.
Det är ett kreativt kaos och det är svårt att hinna med. Vi behöver ha mer sammanhållna och avgränsade frågor. Fånga upp och synliggöra, bli tydligare. Vi behöver
lyfta det som är på gång och pusha på arbetet genom att vid varje styrelsemöte
stämma av hur det går!
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Volontärer
På grund av covid-19 har volontäraktiviteter i stort sett ställts in. Grundutbildning för nya volontärer blev inte heller av.
Vid några tillfällen har volontärer kunnat träffas utomhus, blanda annat för en
affischkampanj och för samtal om hur boendegruppen arbetar. Volontärer har
hjälpt till med läxläsning och att handla mat till boende.
Vi har tagit fram en inriktning för volontärsarbetet och de insatser som volontärer kan bidra med. Volontärsarbetet skapar ett mervärde för våldsutsatta kvinnor och barn som är boende hos oss. Insatserna utgör en bonus i kvinnojourens
verksamhet och i kvinnornas liv.

Medlemmar
Sollentuna kvinnojour hade vid årsskiftet 71 medlemmar och sex stödmedlemmar. Det är en minskning av medlemsantalet sen förra året. Säkert en följd av att
vi på grund av pandemin inte har haft några fysiska arrangemang och inte heller
synts i de sammanhang där vi brukar förekomma. Det digitala medlemsmötet
lockade tyvärr så få medlemmar att det ställdes in!
Vi får ta nya tag med medlemsrekryteringen när samhället öppnar upp igen!
Medlemsavgiften är fortsatt 100 kr. Stödmedlemmar (föreningar) betalar 500 kr.
Endast kvinnor kan vara medlemmar med rätt att delta i verksamheten och med
rösträtt på årsmötet. Män blir stödmedlemmar.
Alla medlemmar bjuds dock in till årsmötet och till öppna medlemsmöten och
kan ta del av kvinnojourens hemsida och Facebooksida.
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Bilaga statistik
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Stapeldiagrammet nedan visar antalet kvinnor och barn som har bott på vår skyddat bo
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