ÅRSMÖTE
2021 – 06 – 05

Plats: Rommehedslägret, paviljongen
Tid: 11.00
Årsmöteshandlingar
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Dagordning vid årsmötet
Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas

§1

Årsmötets öppnande

§2

Fastställande av dagordning

§3

Upprop och fastställande av röstlängd

§4

Fråga om årsmötets behöriga utlysande

§5

Val av mötesordförande

§6

Val av mötessekreterare

§7

Val av två justerare

§8

Val av två rösträknare

§9

Stadgeändringar

§ 10

Styrelsens verksamhetsberättelse

§ 11

Styrelsens ekonomiska berättelse och bokslut

§ 12

revisorernas berättelse

§ 13

beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

§ 14

av styrelsen lämnade propositioner

§ 15

inkomna motioner

§ 16

Fastställande av verksamhetsplan för nuvarande
verksamhetsår

§ 17

fastställande av arvoden

§ 18

fastställande av budget för nuvarande år

§ 19

val av styrelsen
a) Styrelseordförande
b) Kassör
c) Övriga styrelseledamöter och ersättare

§ 20

val av två (2) revisorer och två (2)ersättare på ett (1) år

§ 21

val av valberedning på ett (1 ) år, tre ledamöter varav en
sammankallade samt två (2) ersättare

§ 22

Avtackning

§ 22

årsmötets avslutande
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Organisationsnummer: 882601-2026

Verksamhetsberättelse 2020
´Styrelsen har under verksamhetsåret 2020 bestått av
Ledamöter
Ann-Sofie Rebermark Avesta/Hedemora

Ordförande

Gunilla Andersson Borlänge/Avesta

Kassör

Christina Lindberg Hedemora/Avesta

Sekreterare

Tone Björnerud Malung/Sälen/Ludvika/Avesta

Kassör

Lena Löfgren Berglund Borlänge

Ledamot

Monika Eriksson Vansbro

Ledamot

Jessica Hallerström

ledamot t o m 30 december 2020

Suppelant
Eva Friberg Avesta/Hedemora

Suppleant

Birgitta Boman Avesta/Ludvika

Suppleant

Solveig Åkerlund Malung /Sälen/Avesta

Suppleant

Annika Simm Vansbro

Suppleant

Malin Floridan Hedemora

Suppleant

Revisorer
Ann-Christine Magnusson Ludvika/Avesta

Revisor

Benita Lindholm Ludvika

Revisor

Ann-Sofie Rebermark Avesta/Hedemora

Revisor t o m 2021 -02 -03

Valberedning
Anna-Kajsa Lindström Avesta

Valberedning

Gunilla Andersson Borlänge/Avesta

Valberedning
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Styrelsemöten
Styrelsen har haft åtta protokollförda styrelsemöten inklusive årsmötet samt en
planeringsdag
Årsmötet
Årsmötet genomfördes 23 maj 2020 vid Rommehedslägret i Borlänge. På grund av rådande
pandemin planerades årsmötet utomhus. Rommehedslägret bjöd på kyligt väder därför
flyttades årsmötet in i officerslokalen med gott om utrymme.
Mötesordförande för årsmötet valdes Birgitta Boman.
Ekonomi
Länsföreningens verksamhet har fått ett generöst bidrag från Region Dalarna med 300 000
till verksamheten.
Även i år har länsföreningen tilldelats ett bidrag på 100 000 kr från Kronprinsessans
Margarethas minnesfond. Bidraget ska användas till ett planerat sommarläger för
stödsökande kvinnor och deras barn. Alternativ har varit ett helgläger för att
uppmärksamma jourkvinnorna arbete i medlemsjourerna.
Ett bidrag på 2 000 kr från Lions i Hedemora, samt 5 000 kr från Socialdemokratiska
Kvinnoförbundet i Dalarna har donerats till länsföreningen
Kvinnojouren i Borlänge har beviljats 10 000 kr för kostnader i samband med handledning.
Till samtliga medlemsjourer och tjejjourer beviljades ett bidrag från länsföreningen
med 20 000 kr för att stödja jourernas allt tyngre arbete i sviterna av pandemin, vilket
mottogs med stor tacksamhet från jourerna. Det sammanlagda bidraget som betaldes ut
från länsföreningen var 140 000 kr.
Länsföreningen har stöttat tjejjouren Dalia i Borlänge med 50 000 kr samt Avestas tjejjour
Moa med 20 000 kr, båda tjejjourerna har haft ett hårt tryck på sin chatt.
Länsföreningen har under verksamhetsåret arbetat om sin folder samt annonserat i
tidningen Kids & Family Sweden AB.
Länsföreningen har en möteslokal i Borlänge där styrelsen har sina möten.
Föreläsningar
De aktiviteter som länsföreningen planerade under verksamhetsåret fick ställas in beroende
på pandemin och restriktionerna från folkhälsomyndigheten. Föreläsningen som planerades
var med Maria Stenberg från Aftonbladets artiklar om gömda kvinnor.
Föreläsningen är framflyttad till senare tillfälle.

Länsföreningen Kvinno- & Tjejjourer i Dalarna
Box 229
781 23 Borlänge

info@lansforeningenkjdalarna.se
www.lansforeningenkjdalarna.se

Övrigt
Vid styrelsemötet i november var brottsofferjouren Avesta-Hedemora inbjuden för att
informera om sin verksamhet.
Ett besök hos kvinnojouren och tjejjouren i Ludvika – Smedjebacken har gjorts under året,
där deltog från länsföreningen Ann-Sofie Rebermark och Eva Friberg
Besök har också gjorts hos kvinnojouren i Malung, Sälen, besöket gjordes av Tone Björnerud
och Solveig Åkerlund
Mora kvinnojour har avslutat sin verksamhet, avtackades av Ann-Sofie Rebermark och
Birgitta Boman med blommor och middag.
Länsföreningen har uppmuntrat medlemsjourerna att söka bidraget tekniklyftet från Roks,
jourerna kunde söka 50 000 kr för teknisk utrustning som dator, projektor med mera.
samtliga medlemsjourer som ansökte fick bidraget beviljat.
En arbetsgrupp bildades för att arbeta fram förslag till stadgeändringar, gruppen bestod av
Birgitta Boman, Tone Björnerud och Solveig Åkerlund förslaget presenterades vid
planeringsdagen 20 februari 2021.
Planeringsdagen för länsföreningen var planerad till 5 december men blev framflyttad till
20 februari 2021. Arbetsgruppen presenterade förslag till stadgeändringar.
En blankett för tystnadslöfte har tagits fram av ordförande och samtliga styrelseledamöter
har skrivit under om tystnadslöfte.
Ordförande har ordet.
2020 blev ett mycket annorlunda år än tidigare år, ingenting har varit sig likt.
Trots det så har vi i länsföreningen haft fysiska styrelsemöten men varit noga med att hålla
avstånd och följa folkhälsomyndighetens restriktioner.
Det är tråkigt när kvinnojourer måste läggas ned, när det så väl behövs, men eldsjälar orkar
inte hur länge som helst. Ett varmt tack till Mora kvinnojour.
Att resa ut och träffa några av våra medlemsjourer har varit både intressant och lärorikt,
ett arbete som vi i länsföreningen ska fortsätta med.
Under verksamhetsåret 2021 ser vi fram mot att erbjuda föreläsningar och ett helgläger för
våra hårt arbetande jourkvinnor.
Till slut vill jag tacka alla som gör det möjligt för oss att verka som opinionsbildande
Länsförening för kvinno- och tjejjourer i Dalarna.
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Vår vision är att alla medlemsjourer ska känna att länsföreningen stöttar deras verksamhet
och försöker hjälpa på bästa sätt.
Tack till alla våra sponsorer som gör vårt arbete möjligt.
Tack till alla underbara kvinnor för ert engagemang, tillsammans är vi starka och
tillsammans gör vi skillnad

Länsföreningen 5 juni 2021

Ann-Sofie Rebermark ordförande

Christina Lindberg sekreterare

Tone Björnerud ledamot

Lena Löfgren-Berglund ledamot

Monica Eriksson, ledamot
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