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FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN FÖR VERKSAMHETSÅRET 2022. 

VÅR VISION 

Att vi arbetar tillsammans med våra medlemsjourer i systerskap för en värld fri från mäns 
våld och förtryck. 

Att våra medlemsjourer ska känna delaktighet och uppskattad för sitt engagemang och 
arbete för att hjälpa stödsökande kvinnor och barn. 

Att fortsätta utveckla Länsföreningen för att nå ut till medlemsjourerna, lokalt och 
nationellt. 

 

  MÅL 

• Att vara en förbindelselänk mellan medlemsjourerna i länet. 
• Att verka för opinionsbildande i en humanistisk  anda. 
• Att verka för att nå jämlikhet mellan kvinnor och män. 
• Att verka mot övergrepp och förtryck mot kvinnor och barn. 
• Att verka för att flera ideella krafter blir intresserade av kvinno-och tjejjourer. 
• Att verka för samverkan mellan olika aktörer i samhället. 
• Att verka för att erbjuda medlemsjourerna kontinuerlig och aktuell fortbildning 
• Att verka för att stötta medlemsjourerna i deras arbete. 
• Att verka för att kommuner som inte har en kvinnojour blir intresserade av arbetet 

inom kvinnojourerna i länet. 
• Att verka för att länsföreningen erbjuder stödsökande kvinnor med barn en aktivitet 

under året. 
• Att verka för att hemsidan uppdateras kontinuerligt. 

 

Hur når styrelsen målen? 

• Genom att vid olika tillfällen besöka medlemsjourerna och ta del av deras 
verksamhet, 

•  att ta del av deras verksamhetsberättelse 
• Genom att synas i sociala medier och vid olika engagemang både lokalt och 

nationellt. 
•  Genom att skapa egna och delta vid medlemsjourernas evenemang. 
• Genom att informera myndigheter, föreningar om våra och medlemsjourenas 

verksamhet, sprida våra broschyrer. 
• Genom att samordna aktiviteter som 25 november FN:s deklaration mot mäns våld 

mot kvinnor och barn. 8 mars FN:s internationella kvinnodag.  
• Genom att erbjuda medlemsjourerna gemensam annonsering , vi visar kraften i vårt 

arbete att stoppa mäns våld mot kvinnor och barn. 
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• Genom att erbjuda våra medlemsjourer aktuell fortbildning och erfarenhetsutbyte 
• Genom att hålla oss uppdaterade om utbildningar som anordnas av Roks och andra 

organisationer utanför Dalarna. 
• Genom att stötta kommuner med vår kompetens som önskar starta kvinno-tjejjour 
• Genom att söka medel från Region Dalarna, Socialstyrelsen och andra fonder som 

möjliggör för länsföreningen att söka. 
• Genom att informera och uppmuntra våra medlemsjourer att söka medel till den 

egna jourer, samt erbjuda stöd vid ansökan  
• Genom att erbjuda stödsökande kvinnor med barn en aktivitet under året kan vara 

ett helgläger, föreläsning, må bra dag.  
• Genom att skicka information som ska finnas på hemsidan till ansvarig för hemsidan 
• Genom att uppmuntra våra medlemsjourer att skicka in evenemang som genomförs i 

den egna jourer för att visa politiker, ge tips till andra jourer. 
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