
 

 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2022 FÖR HEDEMORA KVINNOJOUR 

 

INLEDNING 

Verksamhetsåret 2022 innebar att samtliga restriktioner från folkhälsomyndigheten upphörde och 
vi kunde träffas som tidigare när det gällde möten och aktiviteter som planerades tillsammans med 
jourkvinnorna. 

Våra aktiviteter under året har bland annat bestått i promenader på stan, dela ut flyers och visitkort, 
samtala med människor, föreläsningar. Vi kan konstatera att det skett en stor ökning av 
stödsökandekvinnor till vår kvinnojour, där den största ökningen har skett genom kontakt via 
chatten. Mot slutet av året har vi sett att stödsökande kvinnor kontaktar oss genom andra vägar som 
mail och personliga kontakter. 

Övervägande samtal som kommit via chatten omfattar gravidvåld, vilket är en sorglig utveckling 
som vi känner stor oro inför.  

Utsattheten för kvinnor och tjejer har inte blivit bättre under 2022 utan snarare tvärtom, inför 
manifestationen 25 november var siffran av antal mördade kvinnor uppnått 19 st och  ytterligare 4 
kvinnor där ingen dom fallit.  

Hedemora kvinnojour och övriga kvinnojourer i Sverige fortsätter kampen mot mäns och killars 
våld mot kvinnor, tjejer och barn. 

 

VÅRA MÅL. 

Hedemora kvinnojour är en partipolitisk och religiöst obunden ideell förening som arbetar 
tillsammans i systerskap för en väld fri från mäns våld och förtryck. 

• Att stödja kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relation’ 
• Att verka för opinionsbildning 
• Att sprida kunskap om våld i nära relation 
• Att samverka med andra aktörer i samhället 
• Att arbeta förebyggande 
• Att nå ut till flera stödsökande kvinnor och barn 
• Att skapa en trygg ekonomi 
• Att fortsätta utveckla styrelsearbete till en stark och drivande styrelse 

 

HUR NÅR VI MÅLEN. 

Vi når målen bland annat genom vår chatt och jourtelefon, stödsamtal, praktiskt arbete, stöd vid 
rättegång, möte med socialtjänsten, stöd vid anmälan hos polisen, synas i sociala medier, 
föreläsningar om vårt arbet. 

 

 

 

 



 

 

STYRELSEN 

Styrelsen för Hedemora kvinnojour har sedan årsmötet 20 mars bestått av följande: 

Ordförande  Christina Lindberg 
Vice Ordförande Marina Rappendal 
 
Ordinarie ledamöter   
Kassör  Lisa Hedin 
Sekreterare  Elin Gröndahl 
Ledamot  Linnea Säll Side´n 
Ledamot  Anna – Karin Björklund 
Ledamot  Anna Kempff Skäringer 
 
Adjungerande  Ann – Sofie Fredholm 
 
 
Valberedning  Lena Persson Holmberg sammankallande 
  Kristina Rappendal 
 
Revisorer   
Ordinarie revisor Ulrika Eck 
Vice   Torsten Holmberg 
 
 
Vid det konstituerande styrelsemötet valdes Christina Lindberg, Marina Rappendal, Lisa Hedin till 
firmatecknare, firman tecknas av två i föreningen.  
Hedemora kvinnojour har haft 7 protokollförda ordinarie styrelsemöten samt en längre 
planeringsdag under 2022. 
 

Representanter till styrelsen för Länsföreningen Kvinno-Tjejjourer i Dalarna valdes Christina 
Lindberg, Åsa Olsson. Christina Lindberg är sekreterare i styrelsen. 

 

STYRELSENS UPPDRAG 
Ledamöterna i kvinnojourens styrelse arbetar ideellt med sina uppdrag och deras uppgift är att 
ansvara för organisationens verksamhet och ekonomi. 
Styrelsen ska gemensamt ansvara för och genomföra de beslut som fattas på årsmötet och de beslut 
som tas i styrelsen för kvinnojouren. 
 
STYRESLENS ARBETSGRUPPER 
Styrelsen har under året delat upp arbetsuppgifter mellan ledamöterna. En grupp arbetar med profil 
och marknadsföring, instagram och fb, hemsidan sköts dock av Eva Hjortman från Borlänge. 
Övriga i gruppen ansvarar bland annat för fortbildning, möten med våra jourkvinnor, 
medlemsmöten, föreläsningar. 
 
 
ÅRSMÖTEN 

Hedemora kvinnojour höll årsmöte 20 mars 2022 

Länsföreningen för Kvinno – Tjejjourern höll årsmöte 19 maj 2022 på Scandic hotell Falun 

Roks årsmötet hölls 11-12 maj 2022 

 

 



 

 

 

 

MEDLEMMAR 
Antal medlemmar för kvinnojouren under 2022 var 71 betalande, vilket är en minskning med 16 
medlemmar från föregående år. 
En orsak kan vara att vi inte har varit lika aktiva när det gäller kontakten med våra medlemmar. Ett 
medlemsbrev skickades ut under december med information över verksamheten. 
 
Vi har haft 15 aktiva jourkvinnor under 2022. Planen var att utbilda nya jourkvinnor under hösten, 
men beslut fattades att flytta fram detta  till januari 2023.  
 
UPPDRAG 
Styrelsen fick under våren en förfrågan från socialtjänsten i Säters kommun om att hjälpa till och 
starta en kvinnojour i Säter, vilket vi tackade ja till. 
Vi besökte Säter vid ett antal tillfällen för att informera om vårt arbete och vad det innebar att arbeta 
i en kvinnojour.  
Vi intervjuade 20 kvinnor, varav 15 gick grundutbildningen hos oss i Hedemora. 
Säters kvinnojour startade upp sin verksamhet 8 mars 2023 med en interimsstyrelse på 5 personer 
samt 15 aktiva jourkvinnor 
 
VERKSAMHEEN UNDER ÅRET 

Ny lokal  
1 mars fick kvinnojouren en ny lokal, vi beslutade att ”gamla lokalen” används vid stödsamtal och 
”nya lokalen” kommer att användas av alla i jouren, som styrelsemöten  och all fortbildning. 
Vi har 100 kvm till vår verksamhet och hyran för båda lokalerna blev under 2022, 5 400 kr. 
 
14-15 januari. Grundutbildning genomfördes för fem nya jourkvinnor   det innebar att vi är 15 
aktiva jourkvinnor. Glädjande att två av våra nya jourkvinnor har språkkunskaper i tigrinja och 
arabiska. 
 
21 februari Överenskommelse om idéburet partnerskap (IOP) mellan Hedemora kommun och 
Hedemora Kvinnojour. 
Avtalet beskriver den gemensamma värdegrunden som parternas förväntas utgå från. 
Avtalet beskriver roller och ansvar samt det gemensamma ansvaret. 
 
5 mars var kvinnojouren matchvärd vid IBK borgs hemmamatch, vi utså dagens spelare i båda 
lagen.  
 
8 mars på internationella kvinnodagen fanns ett antal jourkvinnor utanför gallerian, de delade ut 
120 rosor till kvinnorna, i syfte att uppmärksamma den viktiga dagen. Ett samarbete skedde med 
Wiener konditoriet där de upprättade en bakelse av vilken 5 kr per såld bakelse gick till 
kvinnojourens arbete. Totalt såldes 300 kvinnobakelse. 
 
12 mars deltog våra jourkvinnor på en föreläsning med Simon Häggström, polis och författare. 
Han pratade bland annat om ”sugardating” och allt annat som kan förekomma på nätet. 
 
15 mars Samverkansmöte, socialtjänst, polis, vårdcentralen Hedemora, Långshyttan, Hedemora 
kvinnojour. 
Socialtjänsten informerar bland annat om länsstyrelsens arbete ” Ett Dalarna fritt från våld” 
Vi informerade om vårt arbete på jouren.  
 
15-16 maj Teambildningshelg i Tällberg, vi arbetade med mål och visioner för jouren. Maria 
Stenberg föreläste utifrån egen livshistoria. Maria och hennes barn har levt under hedersförtryck 
och våld. 
 
 



 

 
 
 
 
Samtalsgrupp startades under våren med 3 kvinnor, så småningom blev det 4 i gruppen. Marina 
Rappendal och Lena Persson Holberg var samtalsledare. 
 
15-16 september deltog några av våra jourkvinnor på en inspirationshelg i Snöå Bruk som 
Länsföreningen anordnade. Temat för helgen var hedersförtryck och våld.  
Föreläsare var Hoshi Kafashi, Sara Muhammad föreläste digitalt. En fantastik helg där vi fick 
kunskap om hur komplex problematiken inom heder är för både tjejer och killar. 
 
Medarbetarsamtal med samtliga jourkvinnor genomfördes under hösten. Målet med samtalen var att 
ta reda på behovet av stöd och fortbildning 
 
22-25 november Manifestationen  
Den 25 november är dagen då FN uppmanar hela världen att uppmärksamma och manifestera mot  
våld mot kvinnor och barn. Vårt program sträckte sig över hela veckan, startade på måndag med 
promenad på stan för att informera om veckan. 
 
23 november föreläsning med Maria Stenberg, hur upplever barn att leva gömda. 
 
24  november informerade Marina Rappendal om vårt arbete i kvinnojouren på biblioteket. 
Föreläsning med Solveig Larsson utifrån hennes bok Kärleksbluffen. 
 
25 november genomförde vi vår manifestation på torget i Hedemora med ljuständning och 19 par 
skor som symboliserade de kvinnor som blivit mördade i nära relation under året. 
Sång av Daniel Holberg och kort tal av Christina Lindberg 
Deltog gjorde också socialtjänsten från våld i nära relation, vilket kändes väldigt fint. 
Det blev mycket stämningsfullt när två brandbilar med brandmän deltog i manifestationen. 
Tack Södra Dalarnas räddningsförbund, Hedemora deltidsbrandkår 
 
Familjecentralen, Anna Kempff Skäringer, Anna-Karin Björklund och Christina Lindberg har vid ett 
flertal tillfällen besökt baby café och öppna förskolan på familjecentralen. Vi har samtalat med 
mammorna och informerat och svarat på frågor om kvinnojouren. 
 
Vi har under året varit inbjudna för att informera om vårt arbete till Rebecka logen, Vasakyrkan, 
centerkvinnorna, Lady cirkel. 
 
Vi har skickat vårt remissvar till Länsstyrelsen ”Ett Dalarna fritt från våld. 
 
Våga vara barn, en relativt nystartad förening kontaktade oss inför julen, då de ville skänka 
julklappar till våra stödsökande kvinnor med barn. Fem kvinnor och 8 barn fick ta del av julklappar 
från föreningen, även presentkort på mat delades ut. Ett varmt tack från oss i kvinnojouren till 
föreningen Våga vara barn. 
 
Hedemora Kvinnojour har tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring hos Länsförsäkringen, som 
gäller för alla jourkvinnor när de deltar i verksamheten. 
 
Promenader på stan med jourkvinnorna har planerats  av Anna Kemppf Skäringer, målsättningen 
har varit att visa att vi finns.  Många möten och fina samtal med både kvinnor och män, som ofta 
uttrycker att vårt arbete uppskattats 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
BIIDRAG 
 
Under året har styrelsen sökt och erhållit ett antal ekonomiska bidrag. Därtill har föreningen även 
erhållit  många enskilda gåvor och insättningar via swish. 
 
IOP idéburet offentligt partnerskap mellan Hedemora kommun och Hedemora kvinnojour 
Samarbetsavtalet är ett tre-årsavtal och sträcker sig mellan åren 2022-2024. 
Den ekonomiska omfattningen ä r 100 000 kr/år, där utbetalning sker i januari varje år. 
Avstämning och uppföljning av överenskommelsen sker minst en ggr/år . Hedemora kvinnojour ska 
förutom visa på statistik var fjärde månad, delge en verksamhetsberättelse. 
 
Roks 
Två gånger/år kan kvinnojouren söka från Aurorafonden, i juni och december månad. Bidraget är 
15.000 kr samt 10 000 kr. Bidraget är tänkt att användas att ge våra stödsökande kvinnor guldkant 
på tillvaron. 
 
Aspfonden 
Vi söker bidrag ur Aspfonden som handhas av kyrkan. Vi beviljades 25 000 kr till hyra av vår lokal 
 
Boliden 
Boliden i Gaprenberg har skänkt 10 000 kr till verksamheten. 
 
Länsförsäkringen Dalarna 
Har lämnat ett bidrag till oss på 10 000 kr  
 
Medlemsavgifter 
Medlemsantalet under året har varit 71 medlemmar och intäkterna är 15 000 kr. 
 
Förutom dessa bidrag har enskilda gåvor kommit till oss, både från föreningar, kvinnor och män. 
 
 
SAMARBETSPARTNER UNDER ÅRET. 
 
Hedemora kvinnojour har ett bra samarbete med socialtjänsten och möter i första hand den enhet 
som handlägger våld i nära relation. 
 
Den lokala samverkansgruppen med socialtjänst, polis, vårdcentralerna och kvinnojouren. Viktigt 
med det fortsatta arbetet över gemensamma frågor som berör våld mot kvinnor och barn. 
 
Vi har under året haft två representanter till Länsföreningen Kvinno-Tjejjourer i Dalarna som består 
av medlemsjourer från övriga Dalarna, idag 10 medlemsjourer. 
 
Det fina samarbetet har fortsatt under året med Malin Olenius, ägare till Wiener konditoriet i 
Hedemora. De sålde bakelser vid två tillfällen mars och november, i samband med 
uppmärksammade datum. Dessa samarbeten har marknadsfört och uppmärksammats mycket i 
sociala medier och media. 
 
SOCIALA MEDIER 
 
Hedemora kvinnojour har fortsatt att använda Facebook och Instagram för att sprida information 
om kvinnojourens arbete, våra olika arrangemang, samarbeten samt våra öppettider med jourtelefon 
och chatt. 
 
V har synts i media vid flera tillfällen under året, särskilt uppmärksammades vårt stöd att starta 
kvinnojour i Säter, bland annat intervjuades Christina Lindberg i Dalaradion  
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
SLUTORD FRÅN STYRELSEN 
 
Det är ett händelserikt år vi lägger bakom oss, men också ett år att vara stolt över, så många fina 
kontakter vi fått av stödsökande kvinnor med barn och andra aktörer. 
 
En ideell förening är speciell, det finns en gemensam nämnare hos alla som väljer att engagera sig, 
en vilja att forma samhället till ett bättre samhälle för oss alla. 
 
Hos kvinnojouren är drivkraften ett jämställt samhälle, ett samhälle fritt från mäns våld mot 
kvinnor, unga kvinnor och barn. 
 
Ett stort och varmt tack vill vi från styrelsen rikta till er jourkvinnor, utan er hade vi inte kunnat 
genomföra så många fina och unika stödåtgärder som vi gjort under året. 
 
Det är både glädjande och sorgligt att få ta del av livshistoria från våra stödsökande kvinnor, men 
glädjen över att vårt engagemang och vårt arbete gör skillnad, övervinner det sorgliga. 
 
Vi vill tacka Malin Olenius Wienerkonditoriet för sitt engagemang och de samarbete som vi haft 
återkommande under året. 
 
Vi i styrelsen vill utveckla verksamheten och den feministiska andan, driva den framåt, 
aldrig stanna upp eller ge upp. 
 
Vi vill varje dag, varje timme, varje minut arbeta för ett jämställt samhälle, gäller i Hedemora, 
Sverige och i världen. 
 
Vi ser fram mot ett händelserikt 2023, där vi alla bidrar med att göra skillnad för våra stödsökande 
kvinnor och barn. 
 
 
 
 
HEDEMORA 2023-03-13 
 
 
Christina Lindberg Ordförande Marina Rappendal Vice Ordförande 
 
 
Lisa Hedin Kassör  Elin Gröndal Sekreterare, ansvar mot sociala medier 
 
 
Linnea Säll Side´n Ledamot   Anna-Karin Björklund Ledamot 
 
 
Anna Kempff Skäringer Ledamot Ann-Sofie Fredholm Adjungerande  


