Verksamhetsberättelse för KiA år 2021

Styrelsen 2021 har bestått av följande personer
Katarina Andersson

Ordförande

Ann-Sofie Rebermark

Vice ordförande (avgår på egen begäran 2022-01-20)

Eva Friberg

Sekreterare

Lilian Palm

Ledamot

Anita Tärneborg

Revisor

Madeleine Ingmarsdotter

Kassör

Tone Björnerud

Ersättare

Solveig Åkerlund

Ersättare

Revisorer 2021 har varit följande personer
Anita Tärneborg

Revisor

Gunilla Andersson

Extern konsult/kassör

Valberedning 2021 har varit följande personer
Annelie Olsson Sammankallande
Anita Thim
Britt Deng Jonson

Möten
Styrelsen har haft 10 protokollförda möten inklusive årsmötet.
Styrelsen har varit på resa till Stockholm på medel sökta just för detta ändamål för att
stärka styrelsen. Den framtida tjänsten diskuterades och godkändes av styrelsen, vilket
också protokollfördes.
Ekonomi
Kvinnojouren i Avesta har erhållit 160 000 kr i kommunalt bidrag/föreningsbidrag från Avesta
kommun.
Aurorafonden 27 000 kr
Roks (Covidmedel) 660 000 kr, varav 308 064 kr har återbetalats då vi ej kunnat utnyttja
dem Wåhlins Skärteknik 20 000 kr
Kollekt från Avesta-Grytnäs och Folkärna pastorat 3 012 kr
Sverigeunionen av Soroptimisterna 2 000 kr
Rebeckalogen 8 012 kr
Gåvor från privatpersoner 4 700 kr
Aktiviteter/föreläsningar
I december var vi medarrangörer tillsammans med biblioteket i Avesta när Simon Häggström till
Domarhagsskolan. Han höll ett intressant föredrag om prostitution både i Sverige och utomlands.
Han jobbar till vardags som polis inom prostitutionsenheten i Stockholm.

Medlemmar
KiA har under året haft några få aktiviteter för medlemmarna och medlemsbrev har skickats ut med
information om vad som är på gång i föreningen. Vi bjöd in medlemmarna till glöggmingel, för övrigt
har vi varit begränsade att träffas på grund av Coronapandemin.

Utbildning
Vi har under hösten haft en utbildning i Kvinnofrid, en cirkel på ABF i egen regi för nya ideella
jourkvinnor. Vi kommer i fortsättningen satsa på utbildningar för att lära ut kunskaper som behövs
i Kvinnojourens uppdrag.

Övrigt/Verksamhet
Kvinnojouren arbetar i ett nätverk där vi träffas, knyter kontakter, utbildar och stärker varandra.
Deltagit i Länsföreningens årsmöte i maj. Vi har två representanter i Länsföreningens styrelse.
Föreläsning på Rebeckalogen. Digital ljusmanifestation 24 februari.
Jourtelefonen är bemannad årets alla dagar och chatten två dagar/vecka.
Vi har en jourlägenhet med plats för två kvinnor och deras barn.
Till advent bjöds aktiva jourkvinnor/medlemmar in till julbord på hotell Engelbrekt i Norberg.
Under året har kvinnojouren uppmärksammats mer i lokal media och vi har även annonserat
mer frekvent än vanligt utifrån pandemin.
Den 25 november på FN:s internationella dag för våld mot kvinnor arrangerade vi
en ljusmanifestation tillsammans med tjejjouren MOA.

Slutord från ordföranden
Året 2021 har återigen inneburit stora uppoffringar för våra medlemmar, precis som året innan, på
grund av pandemin. I slutet av året annonserades på Platsbanken en tjänst ut som samordnare i
Kvinnojouren. Det var många kompetenta sökande och vi kan med glädje meddela att tjänsten
kommer att tillsättas under våren2022, vilket också ger möjlighet till utveckling av vår verksamhet
på dagtid. Hon kommer även att vara tillgänglig för kvinnorna som söker stöd och hjälp.
Vi ser fram emot ett nytt verksamhetsår utan Coronarestriktioner och många intressanta möten och
utbildningar. Vi planerar temakvällar med där olika ämnen tas upp, inbjudan kommer att gå ut till alla
medlemmar. Fortlöpande pågår arbetet med sökning av lämplig lokal som vår tillåter.
Med stort hopp om ett bättre år 2022 så önskar vi även de nya medlemmarna som vill engagera sig
i KiA varmt välkomna. Med denna verksamhetsberättelse vill vi rikta ett stort tack till alla
fantastiska kvinnor för ert engagemang samt till alla som bidragit ekonomiskt till vår verksamhet
under föregående år vilket gör att verksamheten kan fortsätta.
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