
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KVINNOJOUREN  - 2021 

Kvinnojouren är en politiskt och religiöst obunden förening, som erbjuder stöd och hjälp 

till utsatta kvinnor o barn, samt har skyddat boende för dem. 

Kvinnojouren i Malung-Sälen är medlem i UNIZON i Sverige - rikstäckande 

samlingsförbund för Kvinno-Tjejjourer. 

STYRELSEN 2021 HAR BESTÅTT AV: 

 

Ordförande Tätte Örhammar-Sjödèn 

Kassör Margaretha Enders 

Sekreterare Ulrika Johansson 

Till ledamöter i styrelsen valdes Margareta Lind, Britt Lissdaniels, Rabia Majed, Sahra 

Mahamed, Ilmira Alieva. 

Revisor Bengt Wickes 

Corona-Pandemin har härjat även under 2021, och det har varit besvärligt för oss; att 

anordna träffar och andra samlingar för medlemmar o övriga. 

Pandemin har också varit medverkande till, att flera kvinnor o tjejer har haft det mycket 

besvärligt. " Våld i nära relationer "  har tyvärr tilltagit, och samtal och besök  har ökat 

avsevärt. 

Vi har heller inte kunnat synliggöra Kvinnojouren så mycket, som vi önskat. 

Många kvinnor har sökt stöd o hjälp under året. 

Kvinnojouren har även i år anordnat en Manifestation på Internationella Dagen mot 

Kvinnovåld den 25 november, då vi stod utanför ICA i Malung samt ICA i Sälen och ICA 

Lindvallen. 

Många deltog på dessa ställen - trots pandemin. 

 

Vi har också varit utanför ICA Sälen och stått med Informationsbord, samt delat ut 

visitkort m.m. 

Vi har annonserat i Malungsbladet , för att synliggöra Kvinnojouren - trots Pandemin. 

Vi har deltagit i en Mässa på Olnispagården i Sälen,  som var välbesökt. 

Kvinnojouren har stått  utanför Bokhandeln med information, samt deltagit på 

Gatufestivalen. 

 



 

 

Kvinnojouren har under året haft 7 styrelsemöten, träffar med Kommunstyrelsen, Polisen 

i Sälen, Räddningstjänsten, Soc i Malung, Församlingen i Lima-Transtrand, Mora 

Kommun, 1 årsmöte. 

Medlemsavgiften har varit oförändrad, 100:-/ år 

Vi har enats om, att vi måste bli flera aktiva medlemmar i vår förening, vi är alldeles för 

få ! 

 

 

VI SER DOCK MED TILLFÖRSIKT FRAMTIDEN AN, OCH VI HOPPAS PÅ FLERA 

MEDLEMMAR OCH STÖDPERSONER. 

Kvinnojouren i Malung-Sälen / Tätte Örhammar-Sjödèn , ordförande 

Öje den 1 februari 2022 

 

 


