
   

 
 
 
 

Verksamhetsberättelse för KiA år 2022 
 

Inledning  
Under verksamhetsåret 2022 anställdes en person på 75% i Kvinnojouren i Avesta och tre personer 
valde att avgå ur styrelsen på egen begäran. I övrigt såg året väldigt lika ut som föregående år med 
fortsatt försiktighet efter åren med Covid-19. Styrelsen haft fysiska styrelsemöten i lokal där försiktighet 
har iakttagits och alla har varit noga med att hålla avstånd. Samtal med kvinnor via vår jourtelefon samt 
placeringar i förekommande fall har fortlöpt. Styrelsen har haft 10 protokollförda styrelsemöten 
inklusive årsmöte samt fyra planeringsmöten under året. 
 
Styrelsen 2022 har bestått av följande personer 
 
Katarina Andersson    Ordförande 
Eva Friberg    Sekreterare 
Lilian Palm     Vice ordförande (från och med tid för årsmöte) 
Margareta Salåker   Kassör (avgår på egen begäran i april) 
Linda Malta     Kassör (från och med april) 
Jorunn Hollstedt Widén   Ledamot 
Annelie Olsson    Ledamot 
Agneta Gustavsson   Ledamot 
Madeleine Ingemarstedt  Ledamot 
 
Anita Thim    Valberedning 
Britt Deng Jansson   Valberedning  
 
Anita Tärneborg    Revisor (avgår på egen begäran i december) 
Anna Perman    Revisor (från och med december) 
 
 
Verksamheten under året 
 
Vår lägenhet 
Vi har fortsatt haft vår lägenhet kvar och den har, utöver att vara boende för stödsökande kvinnor och 
barn, också utgjort arbetsplats för vår anställda. Lägenheten har också varit mötesplats för några av 
styrelsens möten. Övriga möten har hållits i lokaler som hyrts av ABF. Då lägenheten inte nyttjats i den 
utsträckning som tänkts har diskussioner pågått om huruvida kontraktet ska sägas upp eller inte. Beslut 
i denna fråga kommer att tas under våren 2023. 
 
Lägenhetens adress har fortsatt varit anonym. För säker hantering av inkommande fysisk post har 
Postbox införskaffats.  
 
Stödverksamheten  
Under året har vi haft en jämn ström med stödsökande kvinnor, övervägande har varit kvinnor med 
utländskt påbrå med behov av tolkstöd. Övriga kontakter med kvinnojouren har fortsatt att komma via 
mail, via chatten eller genom oss personligen. 
 
Kvinnojouren i Avesta har även hjälpt till med ekonomiskt stöd till vissa utsatta kvinnor som ej var i 
behov av boende, men i behov av stöd och hjälp av kvinnojouren i form av samtal samt ekonomiskt 
bidrag.  
 



   

 
 
 
Bidrag  
Under året har kvinnojouren sökt och fått ett antal bidrag, stora som små samt enskilda gåvor.  
 
Roks  
• Vi har erhållit medel från Aurorafonden som handhas av Roks. Från den fonden tilldelades vi 10 000 
kr.  
 
Odd Fellow 
• Efter informationskväll där kvinnojouren höll föredrag skänkte Odd Fellow 16 000 kr till Kvinnojouren.   
 
Kollekt från Avesta-Grytnäs och Folkärna pastorat  
• De ovan nämnda pastoraten har skänkt kollekt till Kvinnojouen om sammanlagt 6 329 kr. 
 
Avesta Barnloppis 
• Kvinnojouren i Avesta deltog som säljare i Avesta Barnloppis och fick därigenom en intäkt om ca  
2 000 kr.  
 
Avesta Kommun 
• Kvinnojouren i Avesta sökte även under 2022 föreningsbidrag från Avesta kommun. Kommunen är 
försenad i sin process och svar väntas komma under våren.  
 
Samarbetspartner under året  
Kvinnojouren arbetar med att bygga upp ett ännu starkare samarbete med Tjejjouren MOA. Olika 
aktiviteter som riktas mot både vuxna kvinnor och unga tjejer ses över.  
 
Kontakt har också etablerats med kvinnojouren i Hedemora för att kunna hjälpas åt och dra nytta av 
varandras kunskaper och erfarenheter. Detta då de inte bedriver boende.  
 
Sociala medier  
Vi har fortlöpande information på våra sociala medier, Facebook och Instagram, gällande våra 
öppettider på jourtelefon och chatten. Vi har synts i media vid flertal tillfällen genom reportage i 
Annonsbladet som kontinuerligt följer Kvinnojourens utveckling.  
 
Kvinnojourens ordförande Katarina Andersson blev även intervjuad av Radio P4 gällande våld i nära 
relationer.  
 
Utbildning  
Vi har under året genomfört en grundutbildning med tio nya jourkvinnor vid två tillfällen, innebär att vi 
är 13-15 jourkvinnor efter utbildningen. För övriga jourkvinnor hade vi en fördjupning omkring 
samtalet.  
 
Vi kommer i fortsättningen satsa på utbildningar för att lära ut kunskaper som behövs i Kvinnojourens 
uppdrag. 
 
Andra händelser under året 
I början av sommaren var Kvinnojouren tillsammans med Tjejjouren medverkande på LO-dagen i Avesta 
vilket resulterade i nya medlemmar till jouren.  
 
På FN-dagen den 25:e november uppmärksammades Orange Day av Kvinnojouren och Tjejjouren 
genom en ljusmanifestation på Lilla Torget i Avesta. Kvinnojouren delade ut ”goodie-bags” med 
information, t-shirts och andra små saker samt en ros, skänkta av Iris Blomsterhandel, till 



   

förbipasserande och åhörare. Kvinnojourens ordförande Katarina Andersson samt Tjejjourens 
ordförande Eva Lyckholm höll tal. Erfarenheten är att kvinnojouren får kommentarer från människor ” 
bra jobb ni gör, fint att ni finns”  
 
Under året har vi föreläst för Odd Fellow i Avesta, Metall i Fagersta samt Rebecka-systrarna. Detta 
resulterade i gåva från Odd Fellow.   
 
Kvinnojouren anordnade tillsammans med kommunens bibliotek en föreläsning med Tina Olby, 
författare till boken ”Anna och hennes systrar”, som berättade om sina erfarenheter som aktiv 
jourkvinna i Motala kvinnojour i 40 års tid.  
 
Kvinnojouren i Avesta tillsammans med Tjejjouren MOA genomförde en gemensam aktivitet med att 
befästa kundvagnar på Ica Kvantums parkering med foldrar med information om kvinno- och tjejjourens 
arbete. Vid detta tillfälle genomfördes även en intervju med vice ordförande Lilian Palm samt deltagare 
från Tjejjouren. Intervjun publicerades i Avesta Tidning.  
 
Katarina Andersson samt Eva Friberg har deltagit i ett flertal ordförandekonferenser som anordnas av 
Roks. Vi får information om Roks arbete samt lyssna på andra jourers berättelser, vilket är mycket 
inspirerande och lärorikt.  
 
Medlemmar av styrelsen har också varit på utbildning avseende våld i hem där det finns barn med i 
bilden och hantering av sådana situationer.  
 
Medlemmar 
Under året hade Kvinnojouren i Avesta cirka 55 medlemmar. Vi bjöd också in aktiva jourkvinnor till 
julbord. Övriga medlemmar blev inbjudna till julfika.  

 
Slutord från ordföranden 
Året 2022 har återigen präglats av försiktighet och restriktioner för våra medlemmar, precis som året 
innan, på grund av pandemins effekter. Rekryteringen av en anställd slutfördes och personen var på 
plats i april.  
 
Situationen i världen har återigen förändrats med ett krig vilket innebär en återigen annorlunda 
tillvaro med nya utmaningar. Kvinnor som behöver stöd och hjälp finns dock kvar. Vårt arbete är 
fortsatt viktigt och vi är tacksamma för allt engagemang och arbete som görs för och berör 
kvinnojouren i Avesta. Vi ser fram emot ytterligare utvecklade samarbeten med olika aktörer under 
det kommande året för att kunna göra ännu större skillnad för de kvinnor som behöver vårt stöd.  
 
Vi ärr tacksamma för den uppmärksamhet och det stöd kvinnojouren i Avesta har fått under året, 
ingen nämnd, ingen glömd. Vi är också oerhört tacksamma för de gåvor och de bidrag vi fått då dessa 
kan hjälpa oss att upprätthålla och förbättra jourens verksamhet samt göra den än mer professionell.   
 
Vi ser fram emot ett nytt verksamhetsår med många intressanta möten, utbildningar och aktiviteter, 
både för aktiva jourkvinnor samt medlemmar.  
 
Vi önskar också nya medlemmar varmt välkomna! Det är tillsammans vi gör den största skillnaden! 



 
 

 
 
 
 
 
 

Ordförande Vice ordförande 
Katarina Andersson Lilian Palm 

 
 
 
 

Sekreterare Kassör  
Eva Friberg Linda Malta 

 
 
 

Ledamot Ledamot 
Annelie Olsson Madeleine Ingmarstedt 

 
 
 
 

Ledamot Ledamot  
Jorunn Hollstedt Widén Agneta Gustavsson 
 


	Styrelsen 2022 har bestått av följande personer
	Katarina Andersson    Ordförande
	Eva Friberg    Sekreterare
	Lilian Palm     Vice ordförande (från och med tid för årsmöte)
	Margareta Salåker   Kassör (avgår på egen begäran i april)
	Linda Malta     Kassör (från och med april)
	Jorunn Hollstedt Widén   Ledamot
	Annelie Olsson    Ledamot
	Agneta Gustavsson   Ledamot
	Madeleine Ingemarstedt  Ledamot
	Anita Thim    Valberedning
	Britt Deng Jansson   Valberedning
	Anita Tärneborg    Revisor (avgår på egen begäran i december)
	Anna Perman    Revisor (från och med december)
	Stödverksamheten
	Under året har vi haft en jämn ström med stödsökande kvinnor, övervägande har varit kvinnor med utländskt påbrå med behov av tolkstöd. Övriga kontakter med kvinnojouren har fortsatt att komma via mail, via chatten eller genom oss personligen.
	Kvinnojouren i Avesta har även hjälpt till med ekonomiskt stöd till vissa utsatta kvinnor som ej var i behov av boende, men i behov av stöd och hjälp av kvinnojouren i form av samtal samt ekonomiskt bidrag.
	Bidrag
	Under året har kvinnojouren sökt och fått ett antal bidrag, stora som små samt enskilda gåvor.
	Roks
	• Vi har erhållit medel från Aurorafonden som handhas av Roks. Från den fonden tilldelades vi 10 000 kr.
	Odd Fellow
	• Efter informationskväll där kvinnojouren höll föredrag skänkte Odd Fellow 16 000 kr till Kvinnojouren.
	Kollekt från Avesta-Grytnäs och Folkärna pastorat
	• De ovan nämnda pastoraten har skänkt kollekt till Kvinnojouen om sammanlagt 6 329 kr.
	Avesta Barnloppis
	• Kvinnojouren i Avesta deltog som säljare i Avesta Barnloppis och fick därigenom en intäkt om ca
	2 000 kr.
	Avesta Kommun
	• Kvinnojouren i Avesta sökte även under 2022 föreningsbidrag från Avesta kommun. Kommunen är försenad i sin process och svar väntas komma under våren.
	Samarbetspartner under året
	Kvinnojouren arbetar med att bygga upp ett ännu starkare samarbete med Tjejjouren MOA. Olika aktiviteter som riktas mot både vuxna kvinnor och unga tjejer ses över.
	Kontakt har också etablerats med kvinnojouren i Hedemora för att kunna hjälpas åt och dra nytta av varandras kunskaper och erfarenheter. Detta då de inte bedriver boende.
	Sociala medier
	Vi har fortlöpande information på våra sociala medier, Facebook och Instagram, gällande våra öppettider på jourtelefon och chatten. Vi har synts i media vid flertal tillfällen genom reportage i Annonsbladet som kontinuerligt följer Kvinnojourens utvec...
	Kvinnojourens ordförande Katarina Andersson blev även intervjuad av Radio P4 gällande våld i nära relationer.
	Utbildning
	Vi har under året genomfört en grundutbildning med tio nya jourkvinnor vid två tillfällen, innebär att vi är 13-15 jourkvinnor efter utbildningen. För övriga jourkvinnor hade vi en fördjupning omkring samtalet.
	Vi kommer i fortsättningen satsa på utbildningar för att lära ut kunskaper som behövs i Kvinnojourens uppdrag.
	Andra händelser under året
	I början av sommaren var Kvinnojouren tillsammans med Tjejjouren medverkande på LO-dagen i Avesta vilket resulterade i nya medlemmar till jouren.
	På FN-dagen den 25:e november uppmärksammades Orange Day av Kvinnojouren och Tjejjouren genom en ljusmanifestation på Lilla Torget i Avesta. Kvinnojouren delade ut ”goodie-bags” med information, t-shirts och andra små saker samt en ros, skänkta av Iri...
	Under året har vi föreläst för Odd Fellow i Avesta, Metall i Fagersta samt Rebecka-systrarna. Detta resulterade i gåva från Odd Fellow.
	Kvinnojouren anordnade tillsammans med kommunens bibliotek en föreläsning med Tina Olby, författare till boken ”Anna och hennes systrar”, som berättade om sina erfarenheter som aktiv jourkvinna i Motala kvinnojour i 40 års tid.
	Kvinnojouren i Avesta tillsammans med Tjejjouren MOA genomförde en gemensam aktivitet med att befästa kundvagnar på Ica Kvantums parkering med foldrar med information om kvinno- och tjejjourens arbete. Vid detta tillfälle genomfördes även en intervju ...
	Katarina Andersson samt Eva Friberg har deltagit i ett flertal ordförandekonferenser som anordnas av Roks. Vi får information om Roks arbete samt lyssna på andra jourers berättelser, vilket är mycket inspirerande och lärorikt.
	Medlemmar
	Slutord från ordföranden

