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Verksamhetsberättelse 2018

Motala Kvinnojour är en ideell förening, som i feministisk anda ska verka mot 
mäns våld mot kvinnor och barn. 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.

Motala Kvinnojour definierar våld i enlighet med Roks definition:

”Varje handling riktad mot kvinnor eller tjejer på grund av deras kön som resul-
terar i psykisk, fysisk, sexuell eller materiell skada eller lidande - vare sig det sker i 
det privata eller offentliga rummet. I begreppet ingår hot och sådana handlingar, 
tvång eller trakasserier och handlingar som gör att kvinnor eller tjejer agerar mot 
sin vilja eller att hon avstår från att göra det hon vill. Mäns våld mot kvinnor är 
den yttersta konsekvensen av patriarkatet.”

Motala Kvinnojour är partipolitiskt och religiöst obunden, bildades 1992 och är 
medlem i Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks.

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.

Utgångspunkter för jourens arbete med kvinnor och barn: 

• Tro på kvinnan och hennes egen kraft att frigöra sig

• Ha ett feministiskt perspektiv med könsmaktsförståelse

• Ta utgångspunkt i kvinnors och barns egna berättelse 

• Arbeta utifrån kvinnors och barns behov och önskemål

• Agera med kvinnans samtycke

• Bistå kvinnan i kontakt med andra aktörer

• Se barnen som egna individer som kan ha egna behov av stöd
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Geografiskt verksamhetsområde           
Motala Kvinnojour verkar inom två kommuner, Motala, Vadstena. Utöver dessa 
kommuner tar vi emot kvinnor från hela Sverige som av olika anledningar inte 
kan få det skydd och stöd de är i behov av i sin hemkommun.

Styrelse      
Styrelsen under 2018 har bestått av fyra representanter från föreningen.

Tina Olby ordförande 
Birgitta Blohm kassör
Siv Sager Abrahamsson ledamot
Josephine Diffner ledamot

Firmatecknare 
Birgitta Blohm och Tina Olby
 
Personalansvarig 
Birgitta Blohm 
 
Medieansvarig 
Tina Olby

Valberedning
Anna Frostemark, sammankallande
My Dahl, delaktig under delar av verksamhetsåret 

Revisor 
Henrik Brandt, auktoriserad revisor, Ernst & Young

Anställningar 
Helena Fredriksson, 100 % 
Elin Lindsmyr, 100 %
Kassör och ordförande erhållit ersättning för särskilda uppdrag

Personalmöten och medarbetarsamtal 
Personalansvarig, kassör Birgitta Blohm, träffade anställda jourkvinnor för löne-
samtal samt medarbetarsamtal. Personalmöten har hållits regelbundet avseende 
jourens verksamhet. Vid personalmöten medverkade även ordförande Tina Olby. 

ORGANISATION
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GDPR  
GDPR, The General Data Protection Regulation, är en datasyddsförordning och 
syftar till att skydda främst personuppgifter. Lagen gäller EU och trädde i kraft 1 
maj 2018. För Kvinnojouren innebar det att ta fram dokument såsom; Planering 
av genomförandet av GDPR, Policyokument, Information till medlemmar samt 
ett dokument för stödsökande kvinnor. Utöver detta sorterades visst personbundet 
material ut och skickades för destruering.

Rutinkort 
Rutinkort är en del av jourens kvalitetssäkringsarbete. Under året har styrelsen och 
anställda jourkvinnor arbetat med att ta fram rutinkort avseende olika uppdrag 
och rutiner som verksamheten omfattar, till exempel angående styrelsearbetet, 
ansökan och redovisning av bidrag, pressmeddelande, kvällsjour, sociala medier, 
orosanmälan och stödsamtal. Syftet är att jourens verksamhet skall drivas på ett 
enhetligt och kvalitetssäkert sätt samt utgöra stöd för styrelse, medlemmar och 
anställda jourkvinnor. Målet är att främst styrelsen och anställda jourkvinnor skall 
ha kännedom om rutinkortens innehåll. Rutinkorten skall revideras löpande varje 
år. Drygt femtio rutinkort är framtagna och arbetet fortsätter under verksamhets-
året 2019. 

Organisationsutveckling/arbetsmöten 
Styrelsen har under året, tillsammans med anställda jourkvinnor, arbetat
vidare och utvecklat jourens organisation enligt utbildningen under 2017.
20-21 november höll styrelsen och anställda jourkvinnor arbetsmöte på Göta 
Hotell i Borensberg, finansierat av utvecklingsmedel från Socialstyrelsen. Många 
frågeställningar och beslut behandlades bland annat, utbildningar, medlemsenkät, 
föreläsningar, rapporter från arbetsgrupperna, ansökningar och jourens ekonomi, 
jämställdhetsveckan, ny folder, GDPR, rutinkort, årshjul, personalvård, olika avtal 
och samverkan. 

Övriga möten 
Förutom möten ovan mellan styrelsen och anställda jourkvinnor har representan-
ter från styrelsen samt anställda jourkvinnor haft möten angående verksamhetsbe-
rättelsen, ansökningar och redovisning avseende Socialstyrelsen och Brottsoffer-
myndigheten samt möte med Ödeshögs kommun. 

Antal möten med de anställda jourkvinnorna har sammanlagt varit 21 tillfällen.
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Handledning   
Jourens anställda jourkvinnor har genomgått regelbunden handledning 1gång/
mån av Lena Landgren på Psykologpartners i Linköping. Handledningen är ett 
viktigt forum för anställda att få verktyg & stöd i hur de kan fortsätta stötta
kvinnor som söker stöd från jouren. 

Medlemmar   
Kvinnojourens medlemsantal uppgick år 2018 till 31 kvinnor.

Faciliteter   
Motala Kvinnojour har en jourexpedition och möteslokal på Poppelgränd 2 i
Motala samt förfogar över ett skyddat boende. Det är en möblerad lägenhet, 
fyra 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 medlems-
jourerna och erbjuder intern och extern utbildning samt seminarier. Roks bevakar 
statliga utredningar och verkar som remissinstans. Dessutom bedriver Roks opini-
onsbildande verksamhet och deltar i den offentliga debatten, ger ut publikationer 
och arbetar internationellt med deltagande och arrangerande av konferenser och i 
olika feministiska 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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Avtalskommuner 
Motala Kvinnojour bedriver verksamhet inom två kommuner, Motala och Vad-
stena. Detta innebär att Kvinnojouren har avtal med kommunerna och att dessa 
bidrar ekonomiskt till verksamheten. Mellan Kvinnojouren och Motala kommun 
finns ett tre-årigt IOP-avtal med start 2017 och med Vadstena kommun är det 
tecknat ett föreningsavtal.

Utöver kvinnor från avtalskommunerna, tar jouren emot och stöttar kvinnor från 
hela Sverige som av olika anledningar inte kan få det skydd och stöd de är i behov 
av i sin hemkommun.

Styrelsen  
Styrelsen har haft 12 protokollförda möten under 2018. Styrelsens uppgift är att 
ansvara för föreningens ekonomi, personal och administration samt att leda och 
utveckla verksamheten tillsammans med medlemmarna. Styrelsemötena har varit 
öppna för medlemmarna och vid varje styrelsemöte presenteras en rapport från de 
anställda jourkvinnorna om aktiviteterna på jouren.  

Medlemsmöten  
Föreningen har haft 10 protokollförda medlemsmöten inklusive årsmötet.
Medlemsmötet i juni utgjorde även jourens sommaravslutning och årets sista med-
lemsmöte i december var ett julavslutningsmöte med aktiviteter och god förtäring.
Varje medlemsmöte inleds med en feministisk runda och anställda jourkvinnor 
avger alltid en rapport om läget på jouren och vad som hänt. Aktivitetsgrupperna 
lämnar en rapport om vad som är på gång inom respektive område.

Medlemmarna är indelade i olika aktivitetsgrupper med syfte att ansvara och stöt-
ta upp olika verksamhetsområden såsom, barnverksamhet, kvinnor, och opinions-
bildning. Se respektive aktivitetsgrupp.

En strävan har varit att utveckla medlemsmötena genom att ta upp teman och 
aktuella händelser som berör jourens verksamhetsområde. Teman som diskuterats 
har bland annat varit feministiska omvärldshändelser, föreningslära, våldtäkt, 
normkritisk pedagogik och värderingsövningar.

Samtliga medlemmar erhåller protokoll från medlemsmötena.

VERKSAMHET



6 7

Fredagsmail
De anställda jourkvinnorna skickar ut ett uppskattat så kallat Fredagsmail.
Fredagsmailen syftar till att hålla samtliga jourkvinnor ajour med vad som händer 
på jouren, både framgångar, utmaningar, kommande utbildningar och möten. 
Fredagsmailen utgör en direkt kommunikationsväg mellan anställda jourkvinnor 
och samtliga ideella. Fredagsmailen är ett viktigt forum för jourkvinnor att dela 
både frustration och glädje.  

Jourverksamhet 
Under dagtid har jourarbetet utförts av de anställda jourkvinnorna. Under
måndags- och torsdagskvällar har jourverksamheten burits upp av ideella jour-
kvinnor. Jouren har således haft en god tillgänglighet för stödsökande kvinnor.
Jourverksamheten utgörs främst av samtalsstöd för kvinnor. När en kvinna 
kommer i kontakt med jouren erbjuds hon alltid en första träff tillsammans med 
någon av våra anställda jourkvinnor. Under det första samtalet ges kvinnan möjlig-
het att berätta om sin situation och vilket stöd hon önskar få samt ges information 
om vad Motala Kvinnojour är och vilket typ av stöd hon kan erbjudas. Utöver 
samtalsstöd ges även möjligheten till praktiskt stöd såsom medföljning eller kon-
takt med andra samhällsinstanser. Jourkvinnor stöttar alltid kvinnan och hennes 
barn utifrån det behov som finns och det kvinnan själv önskar, inom ramen för vår 
verksamhet. 
Det är oftast kvinnan själv som tar kontakt med jouren därefter är det
socialtjänsten och polisen.

Gruppsamtal  
Under året har Kvinnojouren erbjudit stödsökande kvinnor att delta i en samtals-
grupp på jouren. Samtalsgruppen syftar till att skapa ett sammanhang där kvin-
norna upplever gemenskap, känner tillit och kan dela erfarenheter med varandra. 
Om syftet uppnås kan detta medföra att kvinnorna ges möjlighet att i grupp 
bearbeta sina upplevelser av våld samt erhåller verktyg för att leva ett liv utan våld. 
Stödsökande kvinnor erbjuds att delta i en sluten samtalsgrupp. Gruppsamtalen 
leddes av de anställda jourkvinnorna Elin Lindsmyr och Helena Fredriksson och 
varade under två och en halv timme, en gång i veckan. Grupptillfällena följer ett 
strukturerat upplägg. Gruppsamtalen inleds genom att jourkvinnorna berättar om 
dagens tema, och följs sedan av ett samtal där stödsökande kvinnor ges möjlighet 
att dela med sig av egna erfarenheter på temat. Jourkvinnorna är uppmärksam-
ma på var och en av deltagarna och deras emotioner, reflektioner och reaktioner. 
Stödsökande har uttryckt stor tacksamhet för gruppsamtalen och menar att grupp-
samtalen bidragit med en förståelse för deras erfarenheter av våld, men att de även 
bidragit till att de funnit nya vänner. Under 2018 har gruppsamtal genomförts vid 
11 tillfällen, och sammanlagt har 4 kvinnor deltagit.
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Barnverksamhet 
Jouren har en barngrupp bestående av 8 jourkvinnor varav Siv Sager Abrahamsson 
är representant från styrelsen. Barngruppen är en aktiv och självständig grupp som 
drivs i princip uteslutande av ideella krafter. Under året 2018 har Anneli Edman, 
Sanna Andersson, Hanne Karlsson, Linnéa Alledal, My Dahl, Ewa Sahlén, Siw 
Sager Abrahamsson och Margita Carlsson Beganovic varit delaktiga i gruppen. 
Barngruppen har under året haft 6 möten och planerat aktiviteter för jourens 
barn. Gruppen har också inventerat för inköp av nytt material till barnen som 
kommer till jouren.
Barngruppen har genomfört 3 kvällsträffar med mammor och barn som har 
innehållit bakning av cupcakes, spakväll med Marita Ulvan, samt pysselkväll med 
sockermålning, trolldeg och pärlplattor. Sammanlagt deltog 16 kvinnor och 19 
barn på kvällsaktiviteterna.  
För tionde året i rad arrangerade Motala Kvinnojour bussresor med kvinnor och 
barn som jouren har eller haft kontakt med. Den 26e maj avgick en abonnerad 
buss från Kvinnojourens lokal med 5 stödsökande kvinnor, deras barn samt 3 
jourkvinnor. Destinationen var Astrid Lindgrens värld i Vimmerby. Utflykten var 
helt kostnadsfri för kvinnorna och mycket uppskattad.
Barnverksamheten finansieras främst av penninggåvor.

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 möj-
lighet att bo kvar i det egna hemmet på grund av mannens hot och våld.
Kvinnojourens skyddade boende är väl inrett och ger de boende kvinnorna och 
barnen förutsättningar för den personliga integriteten.
När kvinnan flyttar in i lägenheten får hon en ”välkomstpåse” som innehåller 
bland annat mat, sängkläder och hygienartiklar. Syftet är att kvinnan och
eventuella barn ska kunna klara sig i lägenheten några dagar utan att behöva
gå ut och handla. 
Barn som flyttar in i lägenheten får en ”välkomstväska” innehållande bland annat 
ritblock, läsebok, gosedjur och hygienartiklar med syfte att barnen skall känna sig 
uppmärksammade och välkomna. 
Under vistelsen i lägenheten har de anställda jourkvinnorna så gott som daglig 
kontakt med de boende och arbetar utifrån en gemensamt framtagen åtgärdsplan.

Jourexpedition och möteslokal     
Kvinnojourens jourexpedition och möteslokal är sedan 2009 belägen på Poppel-
gränd 2 i centrala Motala. Lokalen är Kvinnojourens hjärta där all verksamhet 
utgår från. Hit kommer kvinnorna som söker stöd, och här har vi våra medlems-
möten, styrelsemöten, studiecirklar, öppet hus samt tar emot studiebesök.
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2017 renoverade Kvinnojouren jourexpeditionen och möteslokalerna och utifrån 
detta har jourkvinnor under året 2018 inrett lokalerna med tavlor med feministis-
ka budskap, det lilla rummet har även inretts till ett kombinerat barn och samtals-
rum. Barngruppen har, med normkritiska ögon, köpt in nya leksaker och böcker 
som förgyllt barnhörnan. Ett stort tack till Karins Konstgrepp som skänkt två 
tavlor till Kvinnojouren. 

Förebyggande arbete – information och föreläsningar
En omfattande och viktig del av Kvinnojourens verksamhet består av information 
och föreläsningar om mäns våld mot kvinnor och barn samt om jourens verksam-
het. Vi ser att det finns ett stort intresse för Kvinnojourens arbete och kunskap.
Informationstillfällena har ägt rum dels i Kvinnojourens lokal och dels utanför 
jouren på skolor samt i organisationer i kommunerna. Drygt 300 personer har 
tagit del av information/föreläsningar om Kvinnojourens verksamhet och mäns 
våld mot kvinnor vid sammanlagt 18 tillfällen.
Information och föreläsningar har genomförts av anställda jourkvinnor samt 
ordförande. 

Information/föreläsningar 

• Kommunens jämlikhetsberedning 

• Personalgruppen på SFI 

• Ladies Circle 

• Gammeldanskens vänner

• Biblioteket i Motala 

• Västra Ny Kyrkoförening 

• Carlsunds vuxenutbildning – vård & omsorg (två tillfällen)

• Socialnämnden i Motala 

• Galaxen 

• Carlsund – Barn & Fritidsprogrammet 

• Studiebesök av Socionomstudent 

• Vadstena Folkhögskola – Elevassistentutbildning 

• Brottsofferjouren i Motala 

• Via Ekenäs (två tillfällen) 

• Manifestation 25e november. Stora torget i Motala 

• Vadstena Bibliotek 
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Opinionsbildning 
Kvinnojouren arrangerar och deltar i olika arrangemang som syftar till att påverka 
och sprida kunskap till allmänheten, myndigheter, politiker/beslutsfattare samt 
olika yrkesgrupper, om frågor som rör mäns våld mot kvinnor och Kvinnojourens 
verksamhet.  Det långsiktiga målet är att förbättra stöd och förutsättningar för 
våldsutsatta kvinnor och barn. Det är viktigt för jouren att ta plats i olika medier 
som i sin tur når ut till viktiga målgrupper i Kvinnojourens opinionsarbete.
Under 2018 kan vi se tillbaka på främst två framgångsrika händelser som Kvinno-
jouren drivit och genomfört.
2018 var valår och ett utmärkt tillfälle att kontakta politiker med frågor om jäm-
ställdhet och jourens verksamhet samt finansiering. En av Kvinnojourens aktivi-
tetsgrupper är Opinionsgruppen som är en aktiv och självständig grupp. Opini-
onsgruppen initierar och planerar opinionsbildande aktiviteter och arrangerade 
till exempel utställningar på Motala och Borensbergs bibliotek i samband med 25 
november samt arrangerade ett offentligt möte på Stora torget 24 november.
Opinionsgruppen hade 11 möten inklusive arbetet med utställningarna.
  
Valåret 2018
Inför valåret ställde jouren ett antal frågor via mejl till de politiska partierna i Mot-
alas kommunfullmäktige om jämställdhet och ställningstagande angående Kvinno-
jourens finansiering och framtid. Samtliga frågeställningar, partiernas ställningsta-
ganden och svar publicerades på Kvinnojourens Sociala medier i syftet att lyfta de 
frågor som berör Kvinnojourens verksamhet och målgrupp. 
Samtliga partier svarade mycket positivt på frågorna förutom Sverigedemokraterna 
som svarade att det inte kan stödja en feministisk organisation utan föredrar en 
kommunal jour och en privat aktör.
Mycket arbete lades ner i att ta fram lokala och nationella partiprogram och notera 
respektive partis ståndpunkt i frågorna om jämställdhet och Kvinnojourernas 
verksamhet och framtida finansiering.
Med detta som bakgrund besökte en grupp jourkvinnor, Sanna Andersson, Anna 
Frostemark, Siv Sager Abrahamsson och Tina Olby samtliga valstugor på Stora 
Torget. Diskussionerna om temat fortsatta på torget med partirepresentanter. 
Genom att publicera svaren på Sociala Medier samt genom att besöka valstugor-
na tillhandahöll Kvinnojouren allmänheten ett enkelt sätt att finna information 
som påvisade skillnader och likheter i de olika partiernas ställningstaganden inom 
Kvinnojourens verksamhetsområde. 
Det var en lyckad aktion som även rönte god uppmärksamhet i media.
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25 november  
25 november är FN:s dag mot mäns våld mot kvinnor. Kvinnoorganisationer över 
hela världen arrangerar aktioner runt detta tema. 
Inför det offentliga mötet på Stora torget den 24 november tog opinionsgruppen, 
Anna Frostemark, Ulrika Hållstedt, Adna Gozic och Tina Olby, fram två utställ-
ningar som sattes upp på biblioteken i Motala och Borensberg. Utställningarna 
omfattade material om #metoo, våldspyramiden, text om mäns våld mot kvinnor 
och information om jourens verksamhet. Förutom detta pryddes utställning från 
golv till tak med färgglada kvinnomärken och 16 par röda kvinnoskor. Skorna 
symboliserar antalet kvinnor, dödade av män, under ett år i Sverige. Utställningar-
na var mycket uppskattade av både bibliotekens personal och besökare.
På torget bjöds på glögg och feministpepparkakor samt sång och musik av 
jourkvinnorna My Dahl och Maria Dahl Karlgren. Anna Frostemark och Tina 
Olby höll tal om bland annat #metoo, dödade kvinnor, läget i kommunen med 
tanke på den stora manliga dominansen som intaget politiska poster efter valet. 
Mötet var det mest välbesökta torgmöte jouren arrangerat.
Både mötet och utställningarna rönte god mediabevakning.  

8 mars  
Internationella kvinnodagen firade jourkvinnorna internt med ett uppskattat möte 
med musik av jourkvinnorna My Dahl och Maria Dahl Karlgren, god mat och ett 
feministiskt quiz! 
Tina Olby blev intervjuad av radio P4 angående 8 mars. Motala & Vadstena Tid-
ning och Östgöta-Correspondenten publicerade en debattartikel av Elin Lindsmyr 
och Helena Fredriksson med rubriken ”Säg inte grattis på kvinnodagen”.
     
Media    
Kontakter med media är en viktig del i jourens opinionsbildande arbete. Under 
2018 medverkade och omnämndes Kvinnojouren vid drygt 30 tillfällen i Motala 
& Vadstena Tidning, Östgöta-Correspondenten, Östgötatidningen, Expressen och 
tidningen ETC, Swedish radio, P4, P1, samt på mediernas nätbilagor.
Artiklarna har i huvudsak handlat om jourens besök i valstugorna, 25 novemberar-
rangemangen samt om appar och teknik riktade mot kvinnor.   
Kvinnojourens medieansvarig har varit Tina Olby.

Debattartiklar  
Debattartiklar och notiser har publicerats i Motala & Vadstena Tidning, Östgöta 
Correspondenten på jourens initiativ. Teman har varit ”Säg inte grattis på kvinno-
dagen” av Helena Fredriksson och Elin Lindsmyr, ”Sätt stopp för pornografin” av 
Tina Olby, ”Vad tänker partierna göra för jämställdheten” av Tina Olby, ”Kampen 
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går vidare” av Tina Olby, ”Metoo öppnar dörren” av Tina Olby.
”Det finns inte ett dom som slår” av Helena Fredriksson och Elin Lindsmyr,
publicerad i tidningen ETC. Sammanlagt 6 debattartiklar.
Notiser har publicerats på initiativ av media-ansvarig angående jourens offentliga 
aktiviteter.

Övriga artiklar
Drygt 15 artiklar har publicerats om Motala Kvinnojour och artiklar där Kvinno-
jouren omnämnts. Flera artiklar, 11 stycken, intervjuas anställda jourkvinnor och 
medieansvarig.
Förutom tidigare nämna tidningar publicerar Expressen ”Män kartlägger utsatta 
kvinnor via appar”.
 
Radio 
Radiointervjuer har förekommit vid 4 tillfällen.  
Tina Olby intervjuades av  P4  angående internationella kvinnodagen och om 
appar och teknik. Delar av inslaget om appar och teknik sändes även i P1 ett antal 
gånger på riksnyheterna. 
Elin Lindsmyr deltog i en längre intervju om appar och teknik som sändes i P4 
och P1 samt i Swedish radio på samma tema.

Informationsmaterial  
Under verksamhetsåret 2018 blev Kvinnojouren beviljade medel från Brottsoffer-
fonden för att ta fram nytt informationsmaterial. Informationsmaterialet togs fram 
i samarbete med Feministiska Kommunikationsbyrån och resulterade i en folder 
om åtta sidor samt en flyer riktad till både verksamheter och kvinnor som kan 
komma att söka stöd från jouren. Foldern behandlade bland annat Kvinnojouren 
som organisation, vilket stöd Kvinnojouren kan erbjuda, varningssignaler och 
reaktioner på våld. Feministiska kommunikationsbyrån tog även fram 7 illustra-
tioner som Kvinnojouren använder i både informationsmaterialet, på sociala 
medier och i föreläsningar. 

Hemsida och Sociala medier  
Under verksamhetsåret 2018 har Kvinnojouren genom Feministiska Kommunika-
tionsbyrån initierat ett stort arbete för att ta fram en ny hemsida. Hemsidan kom-
mer att lanseras under våren 2019. I övrigt finns Motala Kvinnojour på Facebook 
och Instagram vilka jouren ämnar uppdatera regelbundet. Kvinnojourens närvaro 
i sociala medier är central både utifrån att delta i samt bilda opinion, men även för 
att sprida vetskapen om Kvinnojourens existens till kvinnor utsatta för våld som 
kan behöva Kvinnojourens stöd.  
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Intresset för jourens Facebook-konto har vuxit under 2018, totalt har Kvinnojour-
ens inlägg nåtts av 70 223 personer. Under året har jourkvinnor gjort 95 inlägg på 
Facebook. Kvinnojourens Instagramkonto har varit vilande under ett och ett halvt 
år. I september 2018 återupptogs kontot och efter detta har jourkvinnor gjort 
totalt 30 inlägg på Instagram. De privata meddelandefunktionerna på Facebook 
och Instagram används både av personer som vill skänka saker till jouren, kvinnor 
som vill ha stöd samt kvinnor som vill bli ideella jourkvinnor. 

Studiecirkel  
En studiecirkel startade under 2018 med 10 deltagare. Teman under studiecirkeln 
var bland annat Vad är våld?, Normaliseringsprocessen, Förövare och offer, Femi-
nism, Samtalsmetodik, Att växa upp i våld och Socialtjänstens ansvar samt barn på 
jouren med mera. Inför studiecirkeln 2018 adderades passet ”Patriarkatet & jag”, 
ett pass som syftar till att göra deltagarna grundade i Kvinnojourens feministiska 
värdegrund. Vid detta tillfälle diskuteras frågeställningen ”hur påverkar patriarka-
tet min vardag?” genom samtal om vardagsrädsla och egna erfarenheter av mäns 
förtryck.  Elin Lindsmyr och Helena Fredriksson var ansvariga för studiecirkeln 
som bestod av tio mötestillfällen. Vid utvalda träffar deltog även ideella jourkvin-
nor som berättade om deras engagemang i jouren. Samtliga deltagare erhöll 
material från Roks samt ”Handbok med kvinnojourskunskap och arbetssätt för 
god kvalitet” av Tina Olby. Studiecirkeln bidrog till att 9 nya jourkvinnor valdes 
in som medlemmar till jouren.

Samverkan   
Kvinnojouren har under året samverkat med ca 16 olika samhällsaktörer 
vid 25 tillfällen. Några exempel: Barncentrum, Crusners advokatbyrå,
Kvinnojouren Ellinor & Tjejjouren Beata, Socialnämnden & Socialförvaltningen 
i Motala, Ödeshögs kommun, Arbetsförmedlingen, Integrationsenheten Bryggan, 
Integrationsledare, Vuxencentrum Motala Kommun, Motala för Jämställdhet, 
Hallen i Motala, Radiomasten samt SFI.

Samverkan Motala kommun   
Under året 2018 har två uppföljningsmöten utifrån aktuellt IOP avtal genomförts. 
Vid det första mötet närvarade Ingvar Ståhl från Socialnämnden, Lena Jensen och 
Linda Gustafsson Socialförvaltningen samt Kvinnojourens kassör Birgitta Blohm 
och anställd jourkvinna Helena Fredriksson. Representanter från båda parter 
informerade om läget i respektive verksamhet och kommunens representanter 
efterfrågade då att vid nästa uppföljningsmöte även få träffa ideella jourkvinnor.
Med anledning av detta tillfrågades ideella jourkvinnor om att närvara vid upp-
följningsmötet hösten 2018. Närvarande vid det andra uppföljningsmötet var då 
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Socialnämndens ordförande Anne-Lie Liljedahl samt Ingvar Ståhl från
Socialnämnden, Lena Jensen och Linda Gustafsson från Socialförvaltningen,
de ideella jourkvinnorna Linnéa Alledal och My Dahl, anställd jourkvinna Helena
Fredriksson samt Kvinnojourens kassör Birgitta Blohm. 

Socialtjänsten, Motala Kommun 
Anställda jourkvinnor har bjudit in och genomfört ett samverkansmöte med 
handläggare ansvariga för Våld i nära relation på Socialtjänsten. I övrigt sker indi-
viduell samverkan mellan anställda jourkvinnor och handläggare på Socialtjänsten 
i Motala löpande.

Vuxencentrum, Motala Kommun 
Två tillfällen per termin träffar anställda jourkvinnor behandlare från Vuxencen-
trum som arbetar med frågan Våld i nära relation. Detta med syftet att utbyta 
erfarenheter och samverka i frågan. 

Motala för jämställdhet 
Under hösten deltog anställda jourkvinnor och ordförande i planeringsarbete för 
jämställdhetsveckan vecka 10, 2019. Initiativtagare för Motala för Jämställdhet är 
Lara Kheiroujan, Bryggan, Integrationsenheten. Övriga deltagare i samverkans-
gruppen är Motala bibliotek, Hallen, IKFF, IKF, Kerstin Lundberg och Cari
Rylander från kommunens Jämlikhetsberedning, skolor samt Östergötland 
Idrottsförbund. Två möten under hösten och planeringen fortsätter januari 2019.

Vadstena kommun 
Vid två tillfällen under verksamhetsåret 2018 träffades representanter från
Socialtjänsten i Vadstena och anställda jourkvinnor för att samtala kring sam-
verkan mellan båda parter. Vid det första mötet närvarade representanter från 
Socialtjänsten i Vadstena och vid det andra mötet närvarade, utöver representanter 
från Socialtjänsten i Vadstena, även representanter från Råd & Stöd familjemot-
tagningen samt från beroendemottagningen. Utöver detta sker enskild samverkan 
även mellan jourkvinnor och handläggare/utförare. 

Länsstyrelsen Östergötland  
Länsstyrelsen bjöd in kommuner, åklagare, poliser och kvinnojourer med flera
till en hearing angående en regional handlingsplan om mäns våld mot kvinnor. 
Helena Fredriksson, Elin Lindsmyr, Siv Sager Abrahamsson samt Tina Olby deltog 
och delgav mötet jourens kunskap och erfarenheter.
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SFI-AF-Migrationsenheten, Motala  
Under verksamhetsåret 2017 initierade Arbetsförmedlingen ett samarbete mellan 
dem, SFI, Integrationsenheten Bryggan och Kvinnojouren. Under verksamhets-
året 2018 har samarbetet fortlöpt och resulterat i en utbildningsdag för samtlig 
personal vid SFI som fick lära sig mer om mäns våld och förtryck mot kvinnor i 
nära relation samt om våld i hederns namn. Utöver detta har det även planerats 
för och bokats in utbildningsdagar under 2019 för elever på SFI i Motala samt för 
personal på Arbetsförmedlingen. 

Kvinnojouren Ellinor och Tjejjouren Beata
Anställda jourkvinnor på Linköpings Kvinnojour Ellinor & Tjejjouren Beata och 
Motala Kvinnojour träffades vid 2 tillfällen under året. Mötena är mycket upp-
skattade och ger stöd och erfarenhetsutbyte om jourernas verksamheter.

Crusner Advokatbyrå AB 
En bra samverkan mellan advokatbyrån och Kvinnojouren har under året 2018 
fortlöpt. Jouren använder sig av advokater och jurister från byrån både då kvinnor-
na behöver juridisk hjälp, till exempel målsägandebiträde eller då jourkvinnor har 
funderingar som berör juridik. 
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Statistik 
Motala Kvinnojour ser det som en angelägen uppgift att föra statistik och doku-
mentera jourens verksamhet. Sedan 2014 är det också i vissa delar ett krav från 
Socialstyrelsen. Det är betydelsefullt för jourens medlemmar att känna till och ta 
del av verksamhetens omfattning. 
Statistik och fakta är även en betydelsefull del att presentera för politiker och myn-
digheter som är bidragsgivare och samverkanspartner.
Vidare är det viktigt att officiellt påvisa omfattningen av mäns våld mot kvinnor 
och barn för att samhället ska kunna sätta in rätt åtgärder.

Sammanlagt sökte 123 kvinnor med sammanlagt 98 barn. 
3410 stödåtgärder har utförts.
En stor del av kvinnorna som har haft kontakt med Kvinnojouren har även
erbjudits att delta i gruppsamtal, kvällsträffar och barnaktiviteter.  
 
Statistik över stödsökande kvinnor, Motala kommun 
Stödsökande kvinnor 76
Telefonsamtal, mail, sms 1922
Möten för stödsamtal, kvinnor 464
Följt med kvinnor till någon myndighet el.dyl. 80
Totalt antal stödinsatser 2466    
  
Statistik över stödsökande kvinnor, Vadstena kommun   
Stödsökande kvinnor 14 
Telefonsamtal, mail, sms 253 
Möten för stödsamtal 57 
Följt med kvinnor till någon myndighet el. dyl. 17 
Totalt antal stödinsatser 327

Övrig statistik  
Stödsökande kvinnor från andra kommuner 33
Telefonsamtal, mail, sms 482
Möten för stödsamtal 115
Följt med kvinnor till någon myndighet el. dyl. 20
Totalt antal stödåtgärder 617  
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Skyddat boende 
1 kvinna och 1 barn bodde i jourens skyddade boende, sammanlagt 246 boende-
nätter. Boendenätterna avser kvinna och barn från en kommun som inte har avtal 
med Motala Kvinnojour. Kvinnan i boendet hade kontakt med socialtjänsten från 
sin hemkommun. 
Under verksamhetsåret 2018 har Kvinnojouren sett en avsevärd minskning i 
antalet boendeförfrågningar, genom Roks har Kvinnojouren förstått att detta 
är någonting många Kvinnojourer runt om i landet vittnar om. Kvinnojouren 
kan även se en förändring i de boendeförfrågningar som inkommer, det ställs 
till exempel högre krav på bemanning och säkerhetsanordningar. Utan att säkert 
kunna fastslå anledningen till denna förändring så är det mycket som talar för 
att handläggare nu ställer krav utifrån betänkandet ”Ett fönster av möjligheter – 
stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende” som regeringen utkom med 
2017. Viktigt att framhålla är att Kvinnojouren självklart ställer sig positiv till att 
säkerställa barns rättigheter i skyddande boenden. Men utifrån aktuellt betänkan-
de ser också Kvinnojouren en stor risk för att kvantitet går före kvalitet. Risken 
är att Kvinnojourer runt om i landet inte längre kommer att ha möjlighet att 
tillhandahålla skyddat boende, utifrån att jourer inte har de ekonomiska resurserna 
för att ha, till exempel, dygnet runt personal. Kvinnojouren ser med oro på denna 
utveckling då säkerhetsanordningar och tillgång till personal riskerar att konkur-
rera med kunskap om våldet och dess mekanismer, med andra ord, att kvantitet 
kommer att kunna ställas före kvalitét. 

Utbildning och konferenser  
Motala Kvinnojour har som medveten målsättning att erbjuda medlemmarna ut-
bildning i så stor utsträckning som möjligt och särskilda medel söks för ändamålet.
Vid 16 utbildningstillfällen har sammanlagt drygt 60 jourkvinnor deltagit. 
Jourkvinnor har deltagit vid flera utbildningstillfällen.

• Anställda jourkvinnor anordnade en intern utbildning för jourkvinnor med 
temat Föreningslära, 7 jourkvinnor deltog. 

• Länsstyrelsen arrangerade en konferens om Könsstympning. 3 jourkvinnor 
deltog. 

• Roks arrangerade en 2 dagarsutbildning ”Barnen i Fokus”. 5 jourkvinnor deltog. 
• Motala Bibliotek anordnade en föreläsning med Juno Blohm om  

Jämställdhet – ett liv fritt från våld och förtryck. 2 jourkvinnor deltog. 
• Motala Kvinnojour anordnade en medlemshelg med temat ”Våld i hederns 

namn”. 12 jourkvinnor deltog.
• Region Östergötland anordnade en föreläsning med Liria Ortiz om   

samtalsmetodiken MI. 2 jourkvinnor deltog. 
• Barnahus arrangerade en utbildningsdag med Per Isdal. 5 jourkvinnor deltog.  
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• Länsstyrelsen Östergötland anordnade en utbildningsdag med Elaine Ekswärd 
om Maktstrukturer och Bemötande. 1 jourkvinna deltog. 

• Region Östergötland anordnade en utbildningsdag om Sekundär traumatise-
ring. 2 jourkvinnor deltog. 

• Psykologpartners höll en utbildningsdag i samtalsmetoden ACT. 2 jourkvinnor 
deltog. 

• Roks arrangerade en tvådagars träff för Anställda jourkvinnor. 2 jourkvinnor 
deltog. 

• Roks arrangerade en tvådagars träff för arbetsgivare. 4 jourkvinnor deltog. 
• Länsstryrelsen Östergötland arrangerade en heldagsutbildning om Ekonomiskt 

våld. 1 jourkvinna deltog. 
• Motala Kvinnojour deltog vid Mänskliga Rättighetsdagarna 15-17 november i 

Stockholm. 8 jourkvinnor deltog. 
• Norrköpings Kvinnojour arrangerade en föreläsning med Simon Häggström om 

Prostitution och sexuella övergrepp. 3 jourkvinnor deltog. 
• Roks arrangerade en ”Pepphelg”. 2 jourkvinnor deltog. 

Motala Kvinnojours helgutbildning
Jouren arrangerade en helgutbildning för medlemmarna på Borghamns vandrar-
hem. Elin Lindsmyr och Helena Fredriksson planerade utbildningshelgen och 
bjöd in Lara Kheiroujan från Integrationsenheten Bryggan som höll en lärorik 
och spännande föreläsning om Våld i hederns namn. På lördagen föreläste jourens 
anställda jourkvinnor Elin och Helena om bland annat Intersektionella perspektiv 
på Mäns våld mot kvinnor. Löpande under helgen var det interaktiva moment och 
relationsskapande aktiviteter. Deltog gjorde 12 jourkvinnor varav 3 nya jourkvin-
nor. 

Länsstyrelsen Östergötland – Ekonomiskt våld 
Under hösten 2017 anordnade Länsstyrelsen en heldagskonferens om Ekono-
miskt våld, en utbildning som vi på Kvinnojouren ser ett stort behov av. Det 
ekonomiska våldet är vanligt och får stora konsekvenser för våldsutsatta kvinnor 
både i stunden men framförallt i framtiden. Detta då det ekonomiska våldet kan 
resultera i stora skulder och svårigheter med att finna ny bostad. Kvinnojouren ser 
ett behov av och välkomnar kunskapshöjande insatser om ekonomiskt våld hos 
myndigheter, så att kvinnor som utsatts för detta bemöts med en större förståelse 
och anpassade insatser. Vid konferensen talade även tidigare anställda jourkvinnor 
från Kvinnojouren Ellinor. 
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Mänskliga Rättighetsdagarna, MR-dagarna 2018
Temat för MR-dagarna 2018 var ”Rätten till ett liv fritt från våld”. Utifrån ett till-
skott av extra ekonomiska medel under hösten 2018 hade Kvinnojouren möjlighet 
att skicka 8 jourkvinnor, vilket väl på plats var av största nödvändighet! Seminari-
um, föreläsningar och workshops överlappade varandra och det fanns en uppsjö av 
programpunkter som var relevanta för jourens verksamhet. Det var ett par lärorika 
dagar som både inspirerade och förargade jourkvinnorna. 

ACT – Acceptance and Commitment Therapy 
Utifrån att anställda jourkvinnor efterfrågat vidareutbildning i samtalsmetoder 
initierade Kvinnojouren en heldagsutbildning i ACT. Utbildningen skräddarsyd-
des efter Kvinnojourens verksamhet och utifrån att effektivisera utbildningen och 
dess kostnad tillfrågade Motala Kvinnojour även om anställda vid Kvinnojouren 
Ellinor ville delta vid utbildningen. Utbildningen arrangerades av Psykologpart-
ners och Lena Landgren, psykolog tillika jourens handledare, höll i utbildningsda-
gen. Utbildningssatsningen kommer att fortlöpa genom två nya utbildningsdagar 
under verksamhetsåret 2019. 

Riksorganisationen för Kvinnojourer och Tjejjourer i Sverige, Roks    
Tina Olby valdes  till Roks valberedning inför 2019. Valberedningen har haft 2 
möten och arbetat med ett antal telefonintervjuer. Valberedningsarbetet fortsätter 
fram till Roks årsmöte 2019.
Elin Lindsmyr och Sandra Kindström representerade jouren på Roks årsmöte.
Deltagarna från jouren blev också uppmärksammade av årsmötet för medverkan-
det i Roks inspirationsfilm om kvinnojourernas verksamhet. 
My Dahl och Maria Dahl Karlgren framförde ett mycket uppskattat framträdande 
med sång, musik och tal på Roks årsmöte.
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EKONOMI

Kommunala bidrag
• Motala kommun, från socialnämnden 250 000 kr och    

kommunstyrelsen 350 000 kr 
• Vadstena kommun  50 000 kr 

Socialstyrelsen - statsbidrag   
Medel från Socialstyrelsen som jouren sökt beviljades med 635 000 kr och 381 
355 kr. Medlen är riktade och har främst bidragit till jourens starka utveckling 
inom kärnverksamheten, stödet till kvinnor och barn.

Roks 
Kvinnojouren erhöll 16 000 kr från Aurorafonden som ska gå till kvinnor och 
barn med särskilda behov.

Penninggåvor 
Penninggåvorna har främst gjort det möjligt för jouren att erbjuda
barnverksamhet.
Motala Kvinnojour tackar för de skänkta medlen och vill rikta ett särskilt
tack till K-Entreprenad Motala som skänkte 42 500 kr via arrangerande av 
ett branschexpo.

• Borensbergs pastorat
• Ernst&Young
• Örberga kyrkliga förening
• Odd Fellow
• K-Entreprenad
• Vadstena pastorat
• Röda korset

• Godegårds kyrkliga körverksamhet
• Folkströms kyrkliga syförening
• Mallboden
• Motala Rotary von Platen
• Vä Ny kyrkliga syförening
• Hogstads syförening
• Privatpersoner

Övriga gåvor    
Privatpersoner har skänkt kläder, skor, möbler, cyklar, barnsaker, Apoteket i 
Ödeshög har skänkt hygienartiklar och Karins Konstgrepp har skänkt två tavlor 
till Kvinnojuren. Skänkt material har uppskattats och kommit kvinnor och barn 
till godo. 
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SLUTORD  

Med en titt i backspegeln kan styrelsen konstatera att även år 2018 var ett aktivt 
och utvecklande kvinnojoursår.
En ideell förening som Motala Kvinnojour, har hela sin styrka och värde i de 
kvinnor som bidrar med sin tid och engagemang i jourarbete, förebyggande arbete 
och opinionsbildning. Till detta ska läggas administrativt arbete, inblick angående 
omvärldshändelser och den aktuella samhällsdebatten samt lagstiftning. Grunden 
till utveckling kräver en aktiv och framåtblickande ledning för att hålla samman 
föreningen och ge alla förutsättningar att kunna utöva sina uppgifter och kunna 
bidra på bästa sätt.
De mest utmärkande aktiviteterna under året kan tillskrivas barngruppens arbete 
med planering och genomförande av barnaktiviteterna, aktionen i samband med 
valet 2018 och sist men inte minst opinionsgruppens arrangerade av utställning-
ar på biblioteken och offentliga mötet på Stora torget samt framtagande av nytt 
profilmaterial.
Vidare har jouren även 2018 varit flitigt förekommande i ett flertal medier där, 
förutom medieansvarig, anställda jourkvinnor Helena Fredriksson och Elin
Lindsmyr, har bidragit.
Styrelsen vill tacka alla ideella jourkvinnor för engagerade insatser i Kvinnojouren 
samt anställda jourkvinnor Helena Fredriksson och Elin Lindsmyr för ett gott 
jourarbete av bästa kvalitet. Vi vill också framhålla er stora kompetens avseen-
de stöd till kvinnor, föreläsningar samt ert engagemang för nya jourkvinnor via 
studiecirklar.
Inför 2019 ser vi fram emot en kvinnojour som alltjämt förbättras och kan 
upprätthålla hög tillgänglighet och god kvalitet samtidigt som jouren fortsätter 
utvecklas till gagn för kvinnor och barn.

Styrelsen genom Tina Olby

 Styrelsen för Motala Kvinnojour 2018

 Motala mars 2018 

 Tina Olby  Birgitta Blohm
 Ordförande  Kassör  
     
 Siv Sager Abrahamsson   Josephine Diffner
 Ledamot  Ledamot
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Några ord från avgående ordförande
Efter 27 års engagemang och aktivism i Motala Kvinnojour avslutar jag mitt 
förtroendeuppdrag som ordförande och summerar här en del av mina erfarenheter, 
minnen och tankar. Jag har varit ideell jourkvinna, anställd jourkvinna, styrelse-
ledamot och ordförande samt styrelseledamot i Roks, det vill säga jag har levt i 
jourens olika verksamhetsområden och nivåer. 

Det har varit spännande och utvecklande att vara ordförande i en feministisk 
och separatistisk organisation, men det har också varit en utsatt position och inte 
sällan ensamt på toppen. Viktiga och svåra beslut ska fattas, idéer ska utvecklas 
och organiseras samtidigt som ordinarie jourarbete och föreningsverksamhet ska 
bedrivas på ett kvalitetssäkert sätt.

Jouren har sedan bildandet 1992, utvecklats från några pionjärkvinnors trevanden 
utan medel, lokal, lägenhet eller telefon, men med ett starkt engagemang, till en 
kvinnojour med fin lokal, lägenhet och ett trettiotal medlemmar, två anställda och 
god finansiering samt stor kompetens och kvalitet i arbetet. För detta har Motala 
Kvinnojour rönt respekt och är idag en aktad institution i samhället. Inget har 
dock varit gratis.

Finansiering av jourens verksamhet har ständigt varit ett närvarande problem och 
krävt stort engagemang och arbete i form av ansökningar, skrivelser och möten 
med lokala politiker och riksdagsledamöter, tal i kommunfullmäktige och skrivel-
ser och kontakt med myndigheter och departementen samt ett otal debattartiklar 
och intervjuer i media. Utan denna konkreta kamp för finansiering är jag överty-
gad om att jouren inte utvecklats till dagens nivå och kvalitet. 

Kamp lönar sig och kampen måste, för att lyckas, bygga på kunskap om hur 
politiken fungerar på lokal och nationell nivå avseende olika instanser, beslutspro-
cesser, partiprogram och omvärldhändelser. 

En del bra lagstiftning har tillkommit och utvecklats under åren såsom 
kvinnofridslagstiftningen, sexköpslagen, sexualbrottslagstiftningen och
samtyckeslagen.

Ett antal statliga utredningar och rapporter har producerats som samtliga under 
alla dessa år visat på att yrkesverksamma behöver utbildning om problematiken 
runt mäns våld mot kvinnor och att samverkan mellan myndigheter och kvinno-
jourer måste skapas och utvecklas. Inför detta kan jag känna en viss trötthet då 
kvinnojoursrörelsen kämpat för det sedan bildandet i slutet på 70-talet. Kvinno-
jourens verksamhet har alltmer varit föremål för reglering av socialtjänstlagen och 
datalagen, vilket krävt både mycket arbete och professionalisering av verksam-
heten.
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Mitt engagemang mot mäns våld mot kvinnor har också öppnat dörrar för verk-
samhet på nationell och internationell nivå. Från 1998 till 2002 var jag styrelsele-
damot i Roks, vilket blev som ett universitet och medförde fantastiskt intressanta 
uppdrag med projekt och representation utomlands, bl.a. i Vitryssland. Projekten 
har resulterat i skrifter och konkret utbildningsmaterial inom kvinnojoursområdet
bland annat ”Boka Porrfritt”, ”Kvalitetssäkring på Roks kvinnojourer och tjejjour-
er” och ”Handbok med kvinnojourskunskap och arbetssätt för god kvalitet” samt 
regeringsuppdrag från Länsstyrelsen Gotland att ta fram rapporter om hederspro-
blematik och prostitution. 

Som ordförande i jouren var jag en av initiativtagarna till den lokala Verafonden 
och hade förmånen att under fem år fördela medel till barn och ungdomar som 
utsatts för sexuella övergrepp. 

Motala Kvinnojouren är en välkänd organisation lokalt men även nationellt inom 
kvinnojoursrörelsen. En av anledningarna är den omfattande aktivism som jouren 
bedrivit i form av offentliga möten, filmvisning med debatt, demonstrationer, 
kvinnofestationer och debattartiklar samt uppvaktning av politiker. 2017 blev 
jouren uttagen att medverka i Roks inspirationsfilm som visar på jourens aktivism.
Under 2018 påbörjades planering av jämställdhetsveckan som årligen kommer att 
ge jouren utmärkta tillfällen att arbeta förebyggande och opinionsmässigt.

Som jourens medieansvarig har jag varit flitig med debattartiklar, pressmeddelan-
den och presskonferenser, vilket resulterat i ett nätverksbyggande och att media i 
stor utsträckning under åren uppmärksammat jourens verksamhet.

Min ambition och strävan i Kvinnojouren har resulterat i offentliga utmärkelser 
från motalaborna, som röstat via Motala&Vadstena Tidning, Årets Motalabo 1998 
och Årets Motalaförebild 2012. En uppskattad belöning för kvinnojoursarbetet, 
men också en tydlig utmärkelse tillägnad jourens verksamhet och alla jourkvinnors
engagemang. 

Jag vill framföra ett varmt tack till alla jourkvinnor som tillsammans med mig 
kämpat mot mäns våld mot kvinnor och barn. 

Slutligen vill jag hedra de hundratals våldsutsatta kvinnor och barn som jag mött 
i mitt kvinnojoursarbete och som gett mig kraft att fortsätta kämpa. De kommer 
alltid att ha en särskild plats i mitt hjärta. 

Jag önskar min efterträdare framgång i det ansvarfulla och spännande
uppdraget att tillsammans med en aktiv styrelse leda Motala Kvinnojour
till fortsatta framsteg. 

Kamp lönar sig!
Tina Olby
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