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Verksamhetsberättelse 2014
Motala Kvinnojour är en ideell förening, som i feministisk anda ska
verka mot mäns våld mot kvinnor och barn. Förutom fysisk
misshandel omfattar detta även psykisk misshandel, pornografi,
prostitution, sexuella övergrepp, våldtäkt, sexuella trakasserier, incest
och könsstympning. Det vill säga alla uttryck för mäns överordning i
samhället. Kvinnojouren verkar för kvinnors rättigheter och ett
jämställt samhälle på alla nivåer, genom opinionsbildning, information,
föreläsningar och utbildning inom kvinnofridsområdet.
Kvinnojoursrörelsen har utvecklat en feministisk metod som bygger på
hjälp till självhjälp. Den innebär att medlemmarna i Kvinnojouren
bidrar med delaktighet, kunskap och engagemang i kvinnors situation
samt att i mötet förmedla trygghet och förtroende, för att på så sätt
stödja och stärka kvinnor.
Motala Kvinnojour är partipolitiskt och religiöst obunden, bildades
1992, och är medlem i Riksorganisationen för kvinnojourer och
tjejjourer i Sverige, Roks.
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ORGANISATION
Geografiskt verksamhetsområde
Motala Kvinnojour verkar inom tre kommuner; Motala, Mjölby och
Vadstena. Detta innebär att Kvinnojouren har avtal med kommunerna
och att dessa bidrar ekonomiskt till verksamheten.
Styrelse
Styrelsen under 2014 har bestått av fyra representanter från föreningen.
Birgitta Blohm
Hanne Karlsson
Sandra Kindström
Tina Olby

kassör
ledamot
kontaktperson/ledamot
ledamot

Firmatecknare
Birgitta Blohm och Sandra Kindström
Personalansvariga
Birgitta Blohm och Hanne Karlsson
Medieansvarig
Tina Olby
Revisor
Christina Gyberg
Anställningar
Mari Malm anställd 100 %.
Emelie Moberg föräldraledig från 2014-02-28.
Sandra Kindström vikarie 50 % från 2014-01-01 - 2014-05-01, därefter
100%.
Tina Olby, timanställd vikarie under Mari Malms sjukskrivning,
jourarbete och särskilda uppdrag.
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Medlemmar
Kvinnojourens medlemsantal uppgick år 2014 till 24 kvinnor.
Handledning
Jourens anställda har erbjudits handledning av Malin Angberg på
Psykologpartners i Linköping.
Faciliteter
Motala kvinnojour har en jourexpedition och möteslokal på
Poppelgränd 2 i Motala samt förfogar över ett skyddat boende. Det är
en möblerad lägenhet, två rum och kök, på hemlig adress i Motala
kommun.
Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige,
ROKS
Motala kvinnojour är medlem i riksorganisationen Roks, som
organiserar drygt 100 kvinnojourer och tjejjourer i Sverige. Roks ger
stöd och service åt medlemsjourerna samt erbjuder intern och extern
utbildning och seminarier. Roks bevakar statliga utredningar och verkar
som remissinstans. Dessutom bedriver Roks opinionsbildande
verksamhet och deltar i den offentliga debatten, ger ut publikationer
och arbetar internationellt med deltagande och arrangerande av
konferenser och i projekt. Roks ger också ut en feministisk tidning,
Kvinnotryck, vilken alla medlemmar i Motala Kvinnojour får som en
del i medlemskapet.
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VERKSAMHET
Motala kvinnojour bedriver verksamhet inom tre kommuner Motala,
Vadstena och Mjölby. Primärt stöttar vi kvinnor och deras barn som
utsatts för mäns våld, arbetar förebyggande och bedriver
opinionsbildning för att förbättra förutsättningarna för utsatta kvinnor
och deras barn.
Styrelsen
Styrelsen har haft 12 protokollförda möten under 2014. Styrelsens
uppgift är att ansvara för föreningens medel, personal och
administration samt att leda och utveckla verksamheten tillsammans
med medlemmarna. Styrelsemötena har varit öppna för medlemmarna.
Medlemsmöten och arbetsmöten
Föreningen har haft 13 protokollförda medlemsmöten inklusive
årsmötet. Medlemsmötet i juni utgjorde även jourens
sommaravslutning och årets sista medlemsmöte i december var ett
julavslutningsmöte med god förtäring och julklappar.
En strävan har varit att utveckla medlemsmötena genom att ta upp
teman och aktuella händelser som berör jourens verksamhetsområde.
Medlemmar har även deltagit i arbetsmöten med planering samt
genomförande av olika aktiviteter, till exempel barnverksamhet,
gruppträffar med kvinnor och barn, Röda korsets konsert och
föreningsexpo.
Fredagsmejl
De anställda jourkvinnorna skickar ut ett Fredagsmejl, till medlemmarna,
där de berättar vad som hänt på jouren under veckan samt presenterar
kommande aktiviteter.
Jourverksamhet
Under dagtid har jourarbetet utförts av de anställda jourkvinnorna, som
även haft viss kvällsjour. Under måndag- och torsdagkvällar har
jourverksamheten burits upp av ideella jourkvinnor. Jouren har således
haft en god tillgänglighet för stödsökande kvinnor.
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Lägenhet för skyddat boende
Kvinnojourens lägenhet har erbjudits kvinnor och deras barn som sökt
sig till Kvinnojouren då de varit i behov av skyddat boende. Kvinnorna
har inte haft möjlighet att bo kvar i det egna hemmet på grund av
mannens hot och våld.
När kvinnan flyttar in i lägenheten får hon en ”välkomstpåse” som
innehåller mat och hygienartiklar. Syftet är att kvinnan och eventuella
barn ska kunna klara sig i lägenheten några dagar utan att behöva gå ut
och handla.
Under vistelsen i lägenheten har jourkvinnor så gott som daglig kontakt
med de boende.
Jouren kan idag erbjuda en lägenhet som väl fyller sin funktion samt
ger de boende ett fint och välkomnande mottagande.
Jourexpedition och möteslokal
Kvinnojourens jourexpedition och möteslokal är sedan 2009 belägen
på Poppelgränd 2 i centrala Motala. Lokalen är Kvinnojourens hjärta
där all verksamhet utgår från. Hit kommer kvinnorna som söker stöd,
och här har vi våra medlemsmöten, styrelsemöten, studiecirklar, öppet
hus samt tar emot studiebesök.
Förebyggande arbete – information och föreläsningar
En omfattande och viktig del av Kvinnojourens verksamhet består av
information om mäns våld mot kvinnor och barn samt om jourens
verksamhet. Vi uppfattar att det finns ett stort intresse för
Kvinnojourens arbete och kunskap.
Vid flera tillfällen har gymnasieelever och högskolestudenter intervjuat
jourkvinnor och fått information om Kvinnojourens verksamhet och
mäns våld mot kvinnor i syfte att använda materialet i projektarbeten
och uppsatser.
Informationstillfällena har ägt rum dels i Kvinnojourens lokal och dels
utanför jouren på skolor och i organisationer i de tre kommunerna.
Drygt 750 personer har fått information om Kvinnojourens
verksamhet och mäns våld mot kvinnor vid sammanlagt 30 tillfällen,
varav 25 tillfällen utanför jouren.
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Information/föreläsningar några exempel

 Klasser från gymnasiet och vuxenutbildning, flera tillfällen.
 Enskilda elever som valt teman runt Kvinnojourens verksamhet
för projektarbeten från Platengymnasiet, Bona Folkhögskola och
högskolor/universitet, flera tillfällen.
 Samverkansgruppen Mjölby.
 Kommunfullmäktige Motala, politiker erhållit Kvinnojourens
verksamhetsberättelse i samband med KF-möte.
 Riksdagspolitiker, Carina Ohlsson med flera lokala s-kvinnor.
 S-kvinnor, Motala, Folkets Park.
 Beroendekliniken på Motala lasarett.
 Sopplunch på Kvinnojouren 25 november, politiker, poliser samt
personal från socialtjänsten med flera kvinnor.
 Barnhälsan, Motala.
 Rotary, flera föreningar, flera tillfällen.
 Platengymnasiet, flera tillfällen.
 Carlsund Utbildningscentrum, flera tillfällen.
 Personal som arbetar med samarbetssamtal, Motala.
 Odd Fellow, Motala och Vadstena.
 Föreningsexpo, Motala.
 IF Metall, Motala.
 Mc-klubben Knights.
 Röda Korset, välgörenhetsgala.
 Roks Almedalsarrangemang, Visby.

Opinionsbildning
Kvinnojouren arrangerar och deltar i olika arrangemang som syftar till
att påverka och sprida kunskap till allmänheten, myndigheter och
beslutsfattare om frågor som rör mäns våld mot kvinnor. Det
långsiktiga målet är att förbättra stöd och förutsättningar för
våldsutsatta kvinnor och barn. Det är viktigt för jouren att ta plats i
media som i sin tur når ut till viktiga målgrupper i Kvinnojourens
opinionsarbete.

8 mars, Internationella kvinnodagen. Tina Olby höll tal på ett Roksarrangemang på Medborgarplatsen i Stockholm.
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Studentflak. Förra året uppmärksammade Tina Olby tillsammans med

Ulf Holmertz studentflakens budskap som var mycket sexistiska,
kränkande och alkoholglorifierande. Flera debattartiklar om detta
publicerades i Motala&Vadstena Tidning. Inför 2014 års studentflak
tog Tina Olby kontakt med Ulf Holmertz och Motala&Vadstena
Tidning. Det framkom från aktuella skolor att lärarna och rektorerna
tagit upp frågan om studentflakens texter med avgångsklasserna. Vid
besiktning av årets studentflak kunde Tina Olby konstatera att det skett
en stor förändring dock fick en rektor riva ner ett lakan med sexistisk
text. Ett steg framåt i frågan som även rönte stor publicitet.

Motala fullmäktigemöte. Fullmäktige skulle behandla en motion från

s-kvinnor om Kvinnojourens finansiering. Hanne Karlsson och Tina
Olby delade ut Motala Kvinnojours verksamhetsberättelse till
kommunens politiker samt bevakade mötet.

Frukostmöte med politiker, 26 augusti. Kvinnojouren bjöd in
politiker från samtliga partier från avtalskommunerna. 15 politiker kom
till frukostmötet på Levins Matsalar. Sandra Kindström och Tina Olby
presenterade jourens verksamhet och deltog aktivt i den diskussion
som följde. Ytterligare 3 jourkvinnor deltog i mötet.
Utvärderingen av arrangemanget visade på ett välorganiserat och
uppskattat frukostmöte.

Föreningsexpo. 15 november deltog Motala Kvinnojour på en

föreningsmässa som Motala kommun arrangerade för kommunens
olika föreningar. Kvinnojouren deltog med en monter och var aktiva
med att dela ut jourens material och tala med politiker, beslutsfattare,
organisationer och allmänhet som besökte mässan. Jourkvinnorna
mötte ca 100 kontakter med foldrar och information. Fyra jourkvinnor
deltog i arbetet i montern.

25 november. På internationella dagen mot mäns våld mot kvinnor

arrangerade jouren en sopplunch. Inbjudna var politiker, poliser,
socialtjänsten med flera. Fisksoppa stod på menyn. Diskussioner om
främst kvinnojourens verksamhet samt visning av lokalen ägde rum.
Ett uppskattat möte med ca 20 gäster och 6 medverkande jourkvinnor.

Julklappar på torget 30 november. I likhet med förra året

arrangerade Centrumföreningen i Motala en julmarknad där Motala
Kvinnojour fick möjlighet att ha en monter och ta emot julklappar från
allmänheten till främst barn men även kvinnor som har kontakt med
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Kvinnojouren. Ca 300 julklappar och presentkort kunde Kvinnojouren
distribuera till kvinnor och barn som jouren haft kontakt med.

Konsert med Röda Korset. På initiativ av Röda Korsets ordförande

Ulf-Henrik Östlund inbjöds Motala Kvinnojour att medverka på en
välgörenhetskonsert med anledning av Röda Korsets 100-årsjubileum.
Medverkande var Prästen och hans vänner, och sångerskan Lena
Tjäder. Tina Olby höll ett anförande om jourens barnverksamhet.
Kvinnojouren erhöll en del av de medel som konserten inbringat.
Medlen ska användas till jourens barnverksamhet. Drygt 50 personer
deltog på konserten.

Debattartiklar.

Debattartiklar/insändare
har
publicerats
i
Motala&Vadstena Tidning om studentflakens texter, mäns våld mot
kvinnor och om ordanvändning. Författare har varit Sandra
Kindström, Anna Frostemark och Tina Olby.

Pressmeddelanden. Inför flera av Kvinnojourens aktiviteter ovan

skickas ett pressmeddelande till media. Detta har oftast gett stor
utdelning i form av artiklar om jourens aktiviteter, se nedan.
Media
Kontakter med media är en viktig del i jourens opinionsbildande arbete
och under året deltog och omnämndes Kvinnojouren vid drygt 40
tillfällen i Motala&Vadstena Tidning, Östgöta-Correspondenten,
Östgötatidningen och Bona-Signalen samt Kvinnotryck. Kvinnojouren
har bidragit med debattartiklar, insändare, och varit föremål för
intervjuer i samband med aktiviteter, dessutom har jouren omnämns i
flera olika sammanhang. Jouren har tillgång till Motala&Vadstena
Tidnings pappersutgivning så någon organiserad bevakning av Östgöta
Correspondenten har inte skett. Då dessa tidningar samarbetar kan
artiklar i Motala&Vadstena Tidning även publicerats i Östgöta
Correspondenten. Publiceringar på webben har inte bevakats
regelbundet.
Kvinnojourens medieansvarig är Tina Olby.
Några exempel
 Reportage om att Carina Ohlsson, riksdagsledamot besökte
jouren, Motala&Vadstena Tidning.
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 Signalen, Bona Folkhögskolas tidning intervjuade Tina Olby vid
två tillfällen om prostitution och om julklappsinsamling till
barnen.
 I samband med 8 mars omnämndes Tina Olby i Roks tidning
Kvinnotryck som en av talarna på Medborgarplatsen i
Stockholm.
 Fyra artiklar om studentflaken i Motala&Vadstena Tidning.
Östgöta Correspondenten och Östgötatidningen, Tina Olby
intervjuad samt en insändare i ämnet skriven av Sandra
Kindström, Motala&Vadstena Tidning.
 Sandra Kindström och Tina Olby intervjuade i
Motala&Vadstena Tidning om ”huskurage”.
 Hyresgästföreningens tidning Hem och hyra intervjuat Tina
Olby om ”huskurage”.
 Motala&Vadstena Tidning besökte jourens frukostmöte med
politiker och intervjuade Sandra Kindström och Tina Olby.
 Motala&Vadstena Tidning besökte sopplunchen den 25
november och intervjuade Tina Olby.
 Östgötatidningen skrev en artikel om Kvinnojourens verksamhet
och intervjuade Tina Olby i samband med att jouren
annonserade i tidningen.
 Arrangemanget runt julklappar till främst de barn jouren haft
kontakt med rönte flera artiklar. Mari Malm intervjuades
tillsammans med Centrumföreningens representant Lotta
Eliasson, inför julmarknaden. Vidare uppmärksammade
Motala&Vadstena Tidning, Östgötatidningen och Bonasignalen
arrangemanget och intervjuade Sandra Kindström och Tina
Olby.
 Anna Frostemark skrev en insändare i samband med 25
november. Sandra Kindström skrev en insändare om
studentflaken och Tina Olby svarade på en insändare om mäns
våld mot kvinnor, vid två tillfällen. Tina Olby skrev en
debattartikel om användningen av ordet ”pimp”. Samtliga
artiklar publicerades i Motala&Vadstena Tidning.
 Catarina Engström och Agneta Nicklasson (mp), skrev en
debattartikel med stöd för Motala Kvinnojour i
Motala&Vadstena Tidning.
 Motala Kvinnojour omnämndes i artiklar och notiser om gåvor
till jouren från privatpersoner, MC Knights, Rotary och Odd
Fellow, främst i Motala&Vadstena Tidning.
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 Kvinnojouren har omnämnts i samband med Röda Korsets
konsert och i samband med artiklar om stödboende i
Motala&Vadstena Tidning.
Hemsida och Facebook
Jessica Henulin har uppdaterat hemsidan www.motalakvinnojour.se
med aktuella händelser. Hemsidan länkar även till tidningsartiklar där
jouren medverkat och som är relevanta för verksamheten. På bloggen
har det publicerats ett inlägg av Anna Frostemark om mäns våld mot
kvinnor inför 25 november.
Anna Frostemark, Jessica Henulin och Tina Olby har tagit fram en
strategi för Facebook och jouren har nu ett Facebooksida.
Annonsering
Fem annonser har publicerats i Östgötatidningen om jourens
verksamhet och kontaktuppgifter.
I Motala&Vadstena Tidning har under rubriken ”Evenemang” har
jouren haft en stående information om bland annat jourens
telefonnummer.
Studiecirkel

.

En studiecirkel startade januari 2014 och avslutades under november
månad. Av sex deltagare blev tre invalda som medlemmar.
Utbildningen bestod av 13 sammankomster. Mari Malm, Emelie
Moberg, Sandra Kindström och Tina Olby medverkade från jouren
som utbildare.
I november 2014 startade en ny cirkel dagtid med två deltagare. Fyra
sammankomster under året och cirkeln forsätter 2015. Tina Olby är
cirkelansvarig.
Besök av riksdagsledamot
Riksdagsledamoten Carina Ohlsson, (s) och ordförande i SKR, Sveriges
Kvinnojourers Riksförbund, besökte Motala Kvinnojour tillsammans
med Irma Görtz ordförande för s-kvinnor i Östergötland och Siv
Ludén s-kvinnor, Motala. Mari Malm och Tina Olby informerade om
jourens verksamhet och diskussionen handlade om jourens framtid och
självständighet. Tina Olby deltog samma dag i Folkets Park på skvinnors möte där pengar samlades in till Kvinnojouren. Tina Olby
höll ett anförande och tackade för initiativet.
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Samverkan
Kvinnojouren har under året samverkat med avtalskommunerna,
Länsstyrelsen, Brottsoffersamordnaren i Linköping, Brottsofferjouren,
landstinget och anställda på Linköpings kvinnojour med flera.

Motala kommun har inbjudit till samverkansmöte vid tre tillfällen
under året. Samverkansmötena i Motala präglas av omsättning av
representanter från kommunens sida samt viss brist på strukturer.
Projektanställda Anna Ahrén besökte jouren och fick mycket
information om jourens arbete. Ahrén skulle ta fram rutiner för
socialkontorets arbete i frågan om våld i nära relation.
Samverkan om enskilda kvinnor sker med respektive handläggare.

Mjölby kommun inbjöd till samverkansmöten vid fyra tillfällen och

deltagarna var förutom kvinnofridssamordnare, representant från
brottsofferjouren, kurator, representant från Ria, polisen samt
landstinget. Mötena bestod till viss del av föreläsningar inom
kvinnofridsområdet och närstående områden. Till exempel medverkade
jourens representanter med information om jourens verksamhet och
mäns våld mot kvinnor och en skolkurator talade om kränkningar på
nätet.
Samverkan om enskilda kvinnor sker med respektive handläggare och
jourens representanter har även deltagit på Sip-möten runt en kvinna.
Jourkvinnor har vid flera tillfällen träffad kvinnor från Mjölby kommun
i Mjölby.

Brottsoffersamordnare. På möten med brottsoffersamordnare i

Linköping deltog även Brottsofferjourer och kvinnojourer i länet samt
poliser med olika uppdrag. Frågor runt polisens organisation och ny
lagstiftning behandlas på mötena.

Linköpings Kvinnojour. Anställda jourkvinnor på Linköpings

Kvinnojour och Motala Kvinnojour träffades vid fyra tillfällen under
året. Mötena är mycket uppskattade med stöd och erfarenhetsutbyte.

Samarbetssamtal. Personal från jouren och representant från
styrelsen har haft ett möte med de personer i kommunen som arbetar
med samarbetssamtal. Anledningen till mötet var att flera kvinnor som
kontaktat jouren och går på samarbetssamtal var missnöjda med
socialtjänstens arbetssätt och bemötande.
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Ulaxvillan. I den så kallade Ulaxvillan bedrivs arbete, i kommunens

regi, med våldsutsatta kvinnor och kvinnor med psykiskt
funktionshinder samt kvinnor som tidigare haft en drogproblematik.
Kvinnojourens representanter har medverkat vid fyra tillfällen och
föreläst om teman som våldets normaliseringsprocess, myter om mäns
våld mot kvinnor med mera. Träffarna var mycket uppskattade av
deltagarna och innehöll många bra diskussioner.

Skyddsboende Pallas Athena. I Motala har under året öppnats ett

skyddsboende för kvinnor, som drivs i privat regi, i aktiebolagsform.
Representanter från jourens styrelse har, på skyddsboendets initiativ,
träffat ägarna vid två tillfällen. Skyddsboendet har i vissa fall förväxlats
med Motala Kvinnojour vilket vi ser som olyckligt då vi arbetar på helt
olika sätt och således inte har någon samverkan.
Statistik över möten med stödsökande kvinnor i Motala kommun
93 kvinnor från Motala kommun har varit i kontakt med kvinnojouren.
Verksamheten beträffande Motala omfattar 1 400 telefonsamtal. Även
ett stort antal kontakter via e-post har förekommit. Huvuddelen av
tillfällena avser kontakt direkt med kvinnorna och med olika
myndigheter som kvinnan har ärende hos.
Vid 220 tillfällen har kvinnor träffat jourkvinnor för stöd och samtal på
jouren eller i lägenheten för skyddat boende.
Vid 50 tillfällen har jourkvinnor följt med kvinnor till polismyndigheten
socialtjänsten, advokat, tingsrätt, vårdinrättning, skola, bank,
försäkringskassa med flera.
Statistik över möten med stödsökande kvinnor i Mjölby kommun
30
kvinnor från Mjölby kommun har varit i kontakt med
kvinnojouren.
Hela verksamheten beträffande Mjölby har omfattats av cirka 220
telefonsamtal samt ett antal e-postkontakter. Kontakterna avser
telefonsamtal med stödsökande kvinnor samt med olika myndigheter
som kvinnan har ärende hos.
Vid 50 tillfällen har kvinnor träffat jourkvinnor för stöd och samtal på
jouren eller i det skyddade boendet. Tillkommer några tillfällen då
jourkvinnor åkt till Mjölby för att möta kvinnor där.
Vid åtta tillfällen har jourkvinnor följt med kvinnor till
polismyndigheten, socialtjänst, tingsrätt med flera.
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Statistik över möten med stödsökande kvinnor i Vadstena
kommun
Tre kvinnor från Vadstena kommun har varit i kontakt med Motala
kvinnojour.
Hela verksamheten beträffande Vadstena har omfattats av drygt tolv
telefonsamtal samt ett antal e-postkontakter. Kontakterna avser
telefonsamtal med stödsökande, socialtjänst, kommun, advokat,
polismyndighet och sjukvård.
Vid fem tillfällen har kvinnor träffat jourkvinnor för stöd och samtal.
Övrig statistik
Förutom de kontakter som redogörs för ovan har 33 kvinnor kontaktat
Motala Kvinnojour, främst telefon- och mejlkontakt. Tre kvinnor har
bott i jourens skyddade boende, sammanlagt 82 nätter. Ytterligare 30
kvinnor från andra kommuner har frågat efter skyddat boende.
Sammanlagt omfattar verksamheten totalt 1 700 telefonsamtal och ca
1 500 mailkontakter.
Antalet polisanmälningar som gjorts av stödsökande kvinnor som
Kvinnojouren känner till är 37.
Antalet barn till de stödsökande kvinnorna som jouren har kännedom
om är totalt 182 barn, vilket tydligt visar på att mäns våld mot kvinnor
är en problematik som även drabbar många barn.
Antal stödinsatser till kvinnor och barn har varit ca 3 500 tillfällen som
avser telefonstöd, telefonsamtal med myndigheter, fysiska stödsamtal
med kvinnor och att jourkvinnor följt med kvinnor till någon
myndighet samt stöd och korrespondens via mejlkontakter.
Utbildning och konferenser
Motala Kvinnojour har som medveten målsättning att erbjuda
medlemmarna utbildning i så stor utsträckning som är möjlig. Särskilda
medel söks för ändamålet.
Sammanlagt tolv medlemmar i Kvinnojouren har deltagit vid ett eller
flera av elva utbildningstillfällen.
ROKS. Den främsta utbildningsarrangören är Roks, riksorganisationen,

som erbjuder ett flertal utbildningar per år och som ofta får högsta
betyg. Under året har medlemmar deltagit i sammanlagt sex
utbildningstillfällen som arrangerats av Roks. Temat har bland annat
handlat om att vara anställd på jouren, jourers självständighet,
utbildning för erfarna jourkvinnor, stresshantering, Lex Sarah, barn på
jouren med mera.
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Socialstyrelsen och Länsstyrelsen. Utbildningen ”Våld mot äldre”

arrangerades av Länsstyrelsen och fyra jourkvinnor deltog.
Socialstyrelsen i samarbete med Länsstyrelsen i Örebro arrangerade en
heldagskonferens angående SOSFS 2014:4, föreskrifter och allmänna
råd, Våld i nära relationer. Fyra jourkvinnor deltog.

Motala Kvinnojour. Jouren arrangerade en halvdagsutbildning med
juristen Ulrika Wangle angående vårdnad boende och umgänge samt
bodelning. Nio jourkvinnor deltog.

Nordiskt Forum Malmö 2014, New Action on Women´s Rights,

Tina Olby deltog under ett antal seminarier, en del internationella om
bland annat pornografi, våld mot kvinnor och flickor, feminism.

Almedalsveckan. Tina Olby deltog under Almedalsveckan på Gotland

tillsammans med Roks representanter och besökte ett 15-tal seminarier
inom kvinnojourens område. Tina Olby medverkade i en paneldebatt
om mäns våld mot kvinnor och representerade då Roks. Deltagandet i
Almedalsveckan finansierades privat.
Barnverksamhet
För sjätte året i rad arrangerade Motala Kvinnojour en bussresa med
kvinnor och barn som jouren har eller haft kontakt med. I år avgick en
abonnerad buss den 30 augusti från Motala med tio kvinnor och tio
barn. Destinationen var Bärbäcks Lillgård. Fyra jourkvinnor
organiserade och hjälpte till. Kvinnojouren bjöd på resa, fika, lunch,
ponnyridning med mera. Det var en mycket uppskattad resa.
Medel till resan hade främst skänkts av organisationer, föreningar och
privatpersoner.
Vid jul hade både privata givare, handeln i Motala och Röda korset
bidragit med julklappar till kvinnor och barn som haft kontakt med
jouren. Julklapparna lämnades in till jouren och den största delen fick
jouren på Stora Torget i ett arrangemang av Centrumföreningen.
Se nedan om barnverksamhet under gruppmöten.
Gruppmöten
Vid åtta tillfällen har Kvinnojouren inbjudit kvinnor och barn till en
kväll med ett tema. De inbjudna kvinnorna har under året haft kontakt
med jouren. Jouren bjöd på ett enklare kvällsmål och barnen togs
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omhand av jourkvinnor erbjöds olika barnaktiviteter. 27 kvinnor och
24 barn har deltagit. En del deltog på flera gruppmöten.
De teman under träffarna var familjejuridik som presenterades av
juristen Ulrika Wangle, en polis berättade om vad som händer med en
polisanmälan samt erbjöd barnen att inspektera polisbilen, besök på
biblioteket under ledning av bibliotekspersonal med mera.
Gruppmötena var mycket uppskattade av kvinnor och barn och
kommer att fortsätta nästa år.
8 mars
8 mars inbjöd jouren kvinnor och barn som har kontakt med jouren till
knytkalas. 8 mars firades med olika maträtt som kvinnorna lagat och
tagit med sig. Det blev en mycket uppskattad internationell buffé.
Socialstyrelsen
Motala Kvinnojour sökte utvecklingsmedel från Socialstyrelsen för
2014. 250 000 kr erhölls och fördelades mellan kostnader för
gruppmöten med kvinnor och barn, möten med kvinnor i Ulaxvillan
en, inköp av iPhone och en iPad samt för framtagande av en handbok
för Motala Kvinnojour. Tina Olby erhöll uppdraget med handboken
och projektet kommer att redovisas 2015 då handboken beräknas vara
klar.
Remissvar
Motala Kvinnojour fick förfrågan från Landstinget i Östergötland om
att svara på en remiss om länsövergripande riktlinjer, ”Våld i nära
relationer.” Tina Olby svarade på remissen vars ursprung är en motion
från 2011 skriven av Catarina Engström, miljöpartiet i Motala.
Riksorganisationen för Kvinnojourer och Tjejjourer i Sverige,
ROKS
Roks har under året erbjudit ett flertal mycket bra utbildningar som
jourens medlemmar deltagit i.
Tina Olby har under året ingått i Roks valberedning samt på uppdrag
av Roks utbildat fyra Roksjourer vid sex tillfällen i kvalitetssäkring av
jourens verksamhet.
Birgitta Blohm och Sandra Kindström representerade jouren på Roks
årsmöte på Arlanda Sky City.
Tina Olby medverkade som talare på Medborgarplatsen i Stockholm
vid Roks 8-marsfirande samt representerade Roks i en paneldebatt
under Almedalsveckan i Visby.
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EKONOMI
Verksamhetsbidrag
Motala kvinnojour har erhållit verksamhetsbidrag från:
 Motala kommun om 600 000 kr
 Mjölby kommun om 160 000 kr
 Vadstena kommun om 72 000 kr
Socialstyrelsen
Statliga medel från Socialstyrelsen som jouren sökt beviljades med
250 000 kr och är starkt villkorade för utveckling och projekt
exempelvis handboken med jourens rutiner med mera.
ROKS
Utvecklingsmedel från Roks har erhållits med 30 000 kr, främst riktade
till jourkvinnors utbildning. Jouren har ansökt om medel från Roks
kvinno- och barnfond, 6 000 kr.
Brottsoffermyndigheten
Motala Kvinnojour sökte medel från Brottsoffermyndigheten till
helgutbildning för medlemmarna. Tyvärr beviljades inte ansökan.
Penninggåvor till jouren













S-kvinnor, flera klubbar, Motala
Mjölby Församling, Mjölby kyrka
Fivelstads kyrkliga samfällighet
Bostadsstiftelsen Platen
Män för Kvinnofrid
Vadstena kyrkliga missionskrets
Hogstads syförening
Rotary, flera klubbar
Muntra fruarnas syförening, Mjölby
Vadstena pastorat
Vä Ny:s församling
Soroptimisterna, Mjölby
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IF Metallpensionärerna
MC Knigths
Röda Korset, Motala
Motala Västers s-kvinnor
Borensbergs pastorat, Kristberg
Borensbergs pastorat, Björkhällakyrkan
Odd Fellow, Vadstena och Motala
Odd Fellows damklubb, Motala
Rebeckalogen, Motala
Privatpersoner

De skänkta medlen har främst gjort det möjligt för jouren att erbjuda
barnverksamhet.
Övriga gåvor
Privatpersoner har skänkt kläder, leksaker, möbler och husgeråd som
kommit kvinnor och barn till godo.
Innebandyföreningen Solfjädern skänkte presentkort till barnen.
Centrumföreningen via Lotta Eliasson, Motala erbjöd Kvinnojouren att
tillsammans med andra organisationer ta emot julklappar på Stora
Torget. Allmänheten uppmanades att köpa julklappar och skänka.
Kvinnojouren fick ca 300 julklappar till främst barnen som vi möter på
jouren.
Motala Kvinnojour vill framföra ett varmt tack till alla generösa givare
som aktivt stöttat kvinnojouren med medel och gåvor. Många kvinnor
och barn fick stor glädje av gåvorna och visade sin uppskattning.
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SLUTORD
Vid utgången av 2014 kan Motala Kvinnojours styrelse se tillbaka på
ännu ett år av intensivt jourarbete, aktiviteter, informationsinsatser,
utbildningar, opinionsarbete och möten av olika slag.
Ett verksamhetsår som vi vet innehöll många positiva insatser för
våldsutsatta kvinnor och deras barn. Vi vet också att kvinnor har
kunnat lämna våldsamma män och kunnat gå vidare i livet.
Motala Kvinnojour har även mött stor uppskattning som visat sig i
gåvor till jourens kvinnor och barn och att jourkvinnor är efterfrågade
föreläsare samt att jourens verksamhet speglats i media vid ett flertal
tillfällen.
Vi har även noterat fördelen med ett två-årsavtal med Motala kommun
som började gälla från 2013. Mer kraft har kunnat läggas på ordinarie
verksamhet. Två-årsavtalet medför även en större trygghet för anställda
jourkvinnor samt för hela verksamheten.
Styrelsen tolkar detta som att Motala Kvinnojour röner respekt och
förtroende från allmänheten och politiker i våra avtalskommuner.
En utveckling som vi även inför 2015 får ge akt på är Socialstyrelsens
avsikt att vilja kontrollera och styra kvinnojourernas verksamhet och
starkt villkora de statliga medlen. Kvinnojouren måste målmedvetet
sträva efter att behålla sin självständighet.
Styrelsen vill framföra ett varmt tack till alla jourkvinnor för god
samverkan och ett gott jourarbete
Inför 2015 ser vi fram mot goda förutsättningar så att
jourverksamheten kan fortsätta hålla samma tillgänglighet, standard och
kvalitet som tidigare år, samtidigt som vi utvecklas mot framtiden.
Styrelsen genom Tina Olby
Motala mars 2015
Sandra Kindström
Ledamot /kontaktperson

Birgitta Blohm
Kassör

Tina Olby
Ledamot

Hanne Karlsson
Ledamot

