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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021
Inledning
Verksamhetsåret 2021 blev en fortsättning av föregående år på grund av smittspridningen,
covid-19. Styrelsen haft fysiska styrelsemöten i lokalen, alla har varit noga med att hålla
avstånd. Samtal med kvinnor via vår jourtelefon har även fortlöpt
Styrelsen har haft 8 protokollförda styrelsemöten samt 2 längre planeringsmöten under
året.
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Verksamheten under året.
Vår lokal
Lokalen har under året fortsatt att vara en plats där vi har haft stödsamtal med våra
stödsökande kvinnor och barn. Lokalen har också varit en mötesplats för oss jourkvinnor,
samt utbildning för nya jourkvinnor. Samtliga styrelse och planeringsmöten har skett i
lokalen
Lokalens adress har fortsatt varit anonymt, det innebär att intervjuer med nya jourkvinnor
har skett på annan plats, allt för att inte röja adressen.
Kvinnojouren har utbildat flera jourkvinnor vilket gör att lokalen börjar kännas trång och
vi har ställt frågan om hyresvärden kan erbjuda oss en större lokal
Stödverksamheten
Under året har vi haft en jämn ström med stödsökande kvinnor, övervägande har varit unga
kvinnor med barn där kontakten fortsatt under en längre period. Övriga kontakter med

kvinnojouren har fortsatt att komma via Messenger, mail, genom oss personligen eller via
uppmuntran av socialtjänsten.
Under maj startade vi upp vår chattverksamhet, det innebär att chatten är öppen vid ett
tillfälle/vecka (18–20) Två jourkvinnor finns tillgängliga i chatten vid varje tillfälle.
Under första månaderna var det tyst på chatten, det gjorde att jourkvinnorna kunde träna
med varandra, det vill säga att en var stödsökande och en var jourkvinna, vilket var ett
lärande.
Från juni månad började chatten komma i gång med stödsökande, vissa kvällar enbart en
chatt och vid andra tillfällen 5 till 6 chattar.
Övervägande som kontaktat oss via chatten har varit höggravida kvinnor, som berättar att
de blir slagna, knuffade och de mår psykiskt mycket dåligt.
Bidrag
Under året har kvinnojouren sökt och fått ett antal bidrag, stora som små samt enskilda
gåvor.
Roks
•

Under oktober kunde kvinnojourerna söka ett bidrag som kallades Covid-bidrag. I
ansökan skulle det finnas en redovisad plan hur bidraget skulle användas. Bidraget
som vi fick var 200 000 kr och bidraget skulle användas innan 31 december.
Det kvinnojouren sökte bidrag för var bland annat, utrustning i lokalen, profilkläder
och fortbildning till samtliga jourkvinnor. Material för marknadsföring i form av
flyers, roll ups, hajfenor, visitkort, banderoller och kontorsmaterial.

Aspfonden
• Vi har sökt medel till lokalhyra från Aspfonden som handhas av kyrkan. Från den
fonden tilldelades vi 21 000 kr.
Rebecka logen
• Genom insamlingar i logen skänkte Rebecka 13 126 kr till kvinnojour. Vi fick motta
både tal och fint diplom. Kvinnojouren blev inbjudna att berätta om verksamheten
för övriga medlemmar i logen när restriktionerna släpps.
Boliden
• Boliden har lämnat ett bidrag på 10 000 kr, bidraget får kvinnojouren under en
treårsperiod, ny ansökan ska göras under kommande år.
Dalarnas försäkringsbolag
• Lämnar ett sponsorbidrag på 10 000 kr under samma tidsperiod som Boliden.
Under hösten fyllde Dalarnas försäkringsbolag 175 år och det firades bland annat
med att föreningar kunde söka ett Trygghetspris. Kriterierna för att få bidraget var
att föreningarna skulle ha ett projekt där man arbetade för ett tryggare samhälle.
Kvinnojouren sökte ett projekt, där vi vill skapa samverkan mellan olika instanser i
syfte att stötta, hjälpa och göra världen tryggare för våldsutsatta gravida kvinnor.
Vi tilldelades trygghetspriset och tilldelades 30 000 kr för projektet.

Inköp
Roks covid – bidrag gjorde det möjligt att köpa in teknisk utrustning, som är lätt att ta med
när vi är inbjudna för att berätta om verksamheten. Övriga inköp har varit garderober, vi
har haft få möjligheter till förvaring av bland annat, barn/vuxenkläder, leksaker
Under året har vi köpt in profilkläder till våra jourkvinnor, jacka, huvtröja och t-shirt, vi
har tygkassar och kläder som vi tryckt för försäljning. Det är viktigt att vi syns och sprider
att vi finns samt att vi är varmt klädda när vi arbetar.
Samarbetspartner under året.
Den lokala samverkansgruppen har inte träffats under året på grund av restriktionerna som
infördes. Delar av styrelsen hade ett möte med handläggaren som arbetar inom
socialtjänsten med våld i nära relation och vi framförde vikten av fortsatt samarbete
omkring dessa viktiga frågor.
Vi har en representant från styrelsen i Länsföreningen och får på det sättet kontakt med
andra jourer och inblick i deras arbete med jouren och framför allt omkring
chattverksamheten.
Vi har startat upp ett fint samarbete med Malin Olenius på Wiener konditoriet i Hedemora.
På kvinnodagen 8 mars hade konditoriet gjort en fantastisk god kvinnobakelse som såldes
under hela veckan, 5 kronor av varje såld bakelse gick till kvinnojouren. De såldes 281
bakelser, vilket gav kvinnojouren 1 401 kr
Från tisdag till fredag stod våra jourkvinnor i nära anslutning till Wiener konditoriet och
fick möjlighet att samtala med människor som passerade.
Under manifestationen 25 november ”stoppa mäns våld mot kvinnor och barn ” gjordes en
ny bakelse av konditoriet som fick lika mycket uppmärksamhet.
Sociala medier
Vi har fortlöpande information på våra sociala medier, Facebook och instagram, gällande
våra öppettider på jourtelefon och chatten.
Kyrkan gjorde klart vår hemsida under våren och bidrog också till kvinnojouren med flyers,
visitkort, roll ups och en hajfena.
Vi har synts i media vid flertal tillfällen under hösten, i samband med manifestationen 25
november gjordes reportages av både dt och annonsbladet.
Marina Rappendal och Christina Lindberg samt vice kommunalråd Lillemor Gunnarsson
intervjuades av annonsbladet om arbetet i kvinnojouren och kommunens tankar om våld i
nära relation. Annonsbladet var även intresserad av beslutet i fullmäktige om ett
samverkansavtal IOP mellan kvinnojouren och Hedemora kommun.

Utbildning
Inför uppstarten av chatten erbjöds jourkvinnorna en chattutbildning. Ansvarig för
utbildningen var Amanda Rappendal från tjejjouren i Borlänge. Hon genomförde 3
utbildningar för att alla skulle få möjlighet att delta. Amanda gav oss ett dokument med
förslag på frågor att använda i chatten, vilket har varit mycket uppskattat.
Vi har under hösten genomfört en grundutbildning med två nya jourkvinnor, innebär att vi
är 14 jourkvinnor efter utbildningen.
För övriga jourkvinnor hade vi en fördjupning omkring samtalet, flera möten var
inplanerade med fick ställas in på grund av strängare restriktioner
Andra händelser under året.
I slutet av september deltog 3 jourkvinnor på en inspirationshelg vid Snöå Bruk i Vansbro,
anordnad av länsföreningen. Den startade med gemensam lunch på fredag och avslutades
efter frukost och utvärdering på söndag.
Programmet var bland annat två föreläsningar, Maria Stenberg från Aftonbladets reportage
om gömda kvinnor, samt Paulina Bengtsson, hon kallade sin föreläsning för, Inte din hora.
En uppskattad helg med många tillfällen att samtala med andra jourer.
Några av jourkvinnorna har under två tillfällen stått utanför gallerian och Hemköp,
försäljning av bland annat tygpåsar och t-shirt, samt att vi haft våra bössor med oss. Vid alla
sådana tillfällen finns möjlighet att berätta om verksamheten och dela ut våra flyers och
visitkort. Erfarenheten är att kvinnojouren får kommentarer från människor ” bra jobb ni
gör, fint att ni finns”
Under oktober månad hade vi en tävling bland oss jourkvinnor för att öka antalet
stödmedlemmar. När tävlingen avslutades hade vi ökat medlemsantalet från 40 medlemmar
till 89.
’Det finns ett stort intresse från föreningar och politiska partier, att vi ska berätta om
verksamheten på kvinnojouren. Under året har vi föreläst för delar ur Rebecka logen i
samband med gåvan från dem samt Lady cirkel.
Manifestationen 25 november, FN: s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor, där
gjordes en gemensam markering av alla länsföreningens medlemsjourer i Dalarna mellan
klockan 16.00 -17.15.
Under 2020 fram till 25 november mördades 13 kvinnor av män i nära relation. Det
innebar att alla medlemsjourer målade 13 par röda skor och ställde dem i kvinnotecknet
gjort av marschaller. Manifestationen uppmärksammades mycket av media i hela Dalarna.
För vår del gjordes manifestationen utanför gallerian. Den inleddes med en tyst stund för att
minnas de kvinnor som inte längre finns i livet och för de barn som mist sin mamma.
Manifestationen fortsatte med en öppen föreläsning på stadshotellet. Föreläsare var Paulina
Bengtsson som berättade utifrån sitt liv och erfarenhet som såld sexslav i mycket unga år.
Det kom 60 personer på föreläsningen, som var mycket uppskattad av de som deltog.
Under året har vi fått flera förfrågningar från gymnasieungdomar som gör sitt
examensarbete, att svara på enkäter eller bli intervjuad utifrån våld i nära relation.

Christina Lindberg har deltagit i ett flertal ordförande konferens som anordnas av Roks. Vi
får information om Roks arbete samt lyssna på andra jourers berättelse, vilket är mycket
inspirerande och lärorikt.

Slutord från styrelsen
Vi i styrelsen är så tacksamma för er jourkvinnor och för allt ert engagemang och arbete
som ni lägger ned på vår jour, Hedemora kvinnojour.
Vi i styrelsen vill tillsammans med er jourkvinnor utveckla den feministiska andan och
verksamheten, driva den framåt, aldrig stanna eller ge upp, att vi hela tiden arbetar för en
jämställdhet i Sverige och i världen.
Det är glädjande att få ta del av kvinnors berättelse som funnit stöd i vårt arbete, man blir
varm i hjärtat av att vårt arbete och engagemang gör skillnad.
Vi är tacksamma för den uppmärksamhet kvinnojouren har fått under året, alla gåvor och
bidrag. Pengar är inte allt men det går att göra så mycket mera för stödsökande kvinnor och
barn när/om vi har en god ekonomi.
Vi vill tacka Malin Olenius för sitt engagemang i kvinnobakelsen, det är en idé´ som flera av
länsföreningens medlemsjourer har tagit till sig inför nästa kvinnodag.
Vi i styrelsen vill vara en aktiv styrelse och genom att delta i olika sammanhang påverka
beslutsfattare till gagn för våldsutsatta kvinnor och barn.
Vi ser fram mot ett händelserikt 2022 där vi alla tillsammans gör skillnad.
Styrelsen Hedemora Kvinnojour

2022 – 03 -15

Christina Lindberg ordförande

Marina Rappendal vice ordförande

Lisa Hedin kassör

Elin Gröndahl sekreterare

Linnea Säll Sidén ledamot

Anna-Karin Björklund ledamot

