Verksamhetsplan & Budget 2019

ORGANISATION
Medlemmar
Mål
•
•
•
•

Att öka antalet medlemmar.
Att öka medlemmarnas delaktighet och engagemang i Fempowerments.
Att öka antal medlemmar som kommer till årsmötet samt deltar i
föreningens aktiviteter.
Att utveckla en strategi för medlemsvård och hållbart engagemang.

Aktiviteter
• Att värva nya medlemmar genom sedvanliga rekryteringsinsatser samt
•
•
•
•
•

befintliga medlemmars kontaktnät.
Att delta i två mässor/forum med inriktning på frågor som rör
organisationens verksamhet.
Att delta i bokbord vid olika universitet/högskolor i Stockholm.
Att bjuda in medlemmarna till två medlemsmöten.
Att informera om pågående verksamhet samt engagera och aktivera
medlemmar genom utskick av digitalt nyhetsbrev. Ca. sex nyhetsbrev per
år.
Att informera medlemmarna om olika aktiviteter via e-mejl, Facebook,
Instagram, Twitter och Fempowerments hemsida.

Styrelse
Mål
•
•

Att styrelseledamöter har ökad kunskapen om föreningsteknik,
ledarskap, ideellt engagemang, arbetsgivaransvar och jourkunskap.
Att styrelseledamöter bidra till utveckling av verksamheten och driver
påverkansarbete i frågor som rör Fempowerments verksamhet.

Aktiviteter
• Att delta i utbildningar om styrelsearbete, föreningsteknik och
•
•

arbetsgivaransvar.
Att sammanträda minst 4 gånger per år.
Att, efter förmåga, delta i kampanjer, konferenser, mässor och
paneldebatter.

•
•
•

Att fortsätta anställning av en verksamhetsledare.
Att fortsätta anställning av jour- och juristjoursamordnare.
Att anställa en kommunikatör och informatörsamordnare.

Kansli
Mål
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•

•

Att öka kompetensen och kunskapen hos kanslipersonalen i frågor som
rör Fempowerments verksamhet bland annat intersektionella perspektiv
på våld i nära relationer, mäns våld mot kvinnor, bemötande av
våldsutsatta samt våldsförebyggande arbete med unga och vuxna.
Att i mån av medel förbättra Fempowerments kontor.

Aktiviteter
• Att fortsätta söka medel för att finansiera anställning av en
•
•
•

verksamhetsledare, jour- och juristjoursamordnare, kommunikatör och
informatörsamordnare.
Att erbjuda kontinuerlig handledning och kompetensutbildning till
kanslipersonalen.
Att arbeta för en bättre arbetsmiljö och en balanserad arbetssituation för
kanslipersonalen.
Att i mån av medel införskaffa ny kontorsutrustning och material.

VERKSAMHET
Rikstäckande jourtelefon med juridisk rådgivning
Mål
•
•
•
•
•
•
•
•

Att tillhandahålla en rikstäckande jourtelefon med öppettider kl. 09.0017.00 helgfria vardagar.
Att undersöka möjligheten att öppna en stödchatt som vänder sig till
våldsutsatta ickebinära, kvinnor och tjejer.
Att erbjuda många olika språk i den nationella jourtelefonen.
Att erbjuda stödsamtal på olika språk till våldsutsatta kvinnor och
ickebinära med utomnordiskt ursprung.
Att erbjuda juridisk rådgivning på olika språk till våldsutsatta kvinnor och
ickebinära med utomnordiskt ursprung.
Att nätverka och utveckla samarbete med andra organisationer/nätverk.
Att öka kompetensen om kvinnors, ickebinära och barns rättigheter
bland juristjourens volontärer.
Att öka antalet jurister och juridikstuderande i Fempowerments juristjour
genom att synliggöra organisationen och dess verksamhet vid olika
universiteten och högskolor i Stockholm.

Aktiviteter
• Att svara i Fempowerments rikstäckande jourtelefon kl. 09.00-17.00
•
•
•

helgfria vardagar.
Att sprida information om Fempowerments verksamhet och rikstäckande
jourtelefon.
Att anordna utbildningar för volontärer.
Att organisera och delta i olika aktiviteter som uppmärksammar
Fempowerments rikstäckande jourtelefon.
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•
•
•
•
•
•
•

Att erbjuda stödsamtal på olika språk till våldsutsatta tjejer, kvinnor och
ickebinära med utomnordiskt ursprung.
Att erbjuda juridisk rådgivning på olika språk till våldsutsatta tjejer,
kvinnor och ickebinära med utomnordiskt ursprung.
Att undersöka möjligheten att öppna en stödchatt på vår hemsida hos
både hos bidragsgivare och webbprogrammerare.
Att upprätthålla systemet för registrering och dagbokföring samt föra
statistik.
Att erbjuda utbildning till jurister, juridikstuderande och övriga
jourvolontärer i juristjouren.
Att värva fler engagerade jurister och juridikstuderande till juristjouren.
Att delta på juristdagarna på Stockholms universitet.

Förebyggande arbete
Mål
•
•
•

Att utveckla och stärka Fempowerments förebyggande verksamhet med
unga (tjejer, killar och ickebinära) i åldern 12–25 år.
Att utveckla och starta upp samtalsgrupper för unga (tjejer, ickebinära
och killar).
Att undersöka möjligheten att utveckla nya studiecirklar tillsammans
med studieförbund i Stockholm.

Aktiviteter
• Att utveckla en strategi och plan för Fempowerments förebyggande
•
•

verksamhet med unga (tjejer, killar och ickebinära) i åldern 12–25 år.
Att utveckla verksamhet och metodmaterial för samtalsgrupper med
unga.
Att undersöka möjligheten att utveckla nya studiecirklar med
studieförbund i Stockholm.

Volontärer
Mål
•
•
•
•
•
•

Att öka antal volontärer som deltar i Fempowerments
volontärutbildning.
Att engagera och utbilda nya informatörer som vill arbeta med
kunskapsspridning och påverkansarbete.
Att öka volontärernas kompetens om mäns våld mot kvinnor och
ickebinära ur ett intersektionellt perspektiv.
Att skapa förutsättningar för Fempowerments volontärer att utbyta
erfarenheter och utveckla gemenskap.
Att nå fler antal stödsökande med utomnordiskt ursprung i behov av
stöd.
Att sprida kunskap om mäns våld mot kvinnor och information om
Fempowements verksamhet
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Aktiviteter
• Att anordna utbildning för nya volontärer två gånger per år.
• Att anordna en intern utbildning för informatörer.
• Att erbjuda Fempowerments volontärer fortbildning en gång per år.
• Att erbjuda Fempowerments jourvolontärer handledning fyra gånger per
år.

Kunskapsspridning och påverkansarbete
Mål
•
•
•
•
•
•
•
•

Att vara en kompetens- och kunskapscenter för mäns våld mot kvinnor
och ickebinära.
Att aktivt arbeta för ett mer jämställt och jämlikt samhälle fritt från mäns
våld och våld i nära relationer.
Att uppmärksamma och öka kunskapen hos beslutsfattare och politiker
om mäns våld mot kvinnor samt hur våldet drabbar kvinnor, tjejer och
ickebinära med utomnordiskt ursprung.
Att sprida kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer
genom olika kampanjer.
Att utveckla och anpassa informationsmaterial till våra olika målgrupper.
Att utveckla och tillhandahålla informationsmaterial på flera olika språk.
Att informera om Fempowerments verksamhet vid 10 olika tillfällen
Att genomföra utbildningsinsatser på gymnasie- och SFI-skolor samt
andra organisationer.

Aktiviteter
• Att delta i forum, seminarier och konferenser med syfte att förmedla
•
•
•

kunskap om mäns våld mot kvinnor i allmänhet och mot kvinnor och
ickebinära med utländsk härkomst i synnerhet.
Att anordna informationsträffar och seminarier för myndigheter,
kvinnojourer och andra organisationer.
Att driva en kunskapshöjandekampanj per år.
Att genom exponering i forum där studenter och unga akademiker är
målgruppen, initiera/öka kunskap om och intresse för Fempowerments
verksamhet i allmänhet.

Mål
•
•
•

Att öka kunskapen om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.
Att uppmärksamma och öka kunskapen om mäns våld mot kvinnor, tjejer
och ickebinära med utländsk härkomst.
Att engagera och öka antalet volontärer som vill bidra till att bekämpa
mäns våld mot kvinnor och ickebinära.
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•
•

Att utveckla Fempowerments befintliga kommunikationskanaler.
Att utveckla hemsidan så att informationen är lättillgänglig för våra olika
målgrupper.
Att utveckla hemsidan så att den är tillgänglig på fler språk.
Att undersöka möjligheten att öppna en stödchatt på vår hemsida.

•
•

Aktiviteter
• Att nyttja traditionella media och sociala medier för att väcka opinion om
•
•

mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och Fempowerments
arbete.
Att nyttja traditionella media och sociala medier för att engagera och öka
antalet volontärer i Fempowerment.
Att söka medel för att kunna arbeta med att utveckla hemsidan och
tillgängliggöra information för Fempowerments målgrupper
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INTÄKTER
BIDRAG OCH MEDEL
Brottsoffermyndigheten, Projektbidrag

20 800,00 kr

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,
Region Stockholm
Socialstyrelsen, Statsbidrag

40 000,00 kr
900 000,00 kr

Stockholms Stad, Verksamhetsbidrag

400 000,00 kr

SUMMA BIDRAG OCH MEDEL

1 360 800,00 kr

MEDLEMSAVGIFTER OCH GÅVOR
Medlemsavgifter

6 000,00 kr

Gåvor

0,00 kr

SUMMA MEDLEMSAVGIFTER

6 000,00 kr

SUMMA INTÄKTER

1 366 800,00 kr

KOSTNADER
Personal

1 071 664,00 kr

Konsult

60 000,00 kr

Resor

5 000,00 kr

Lokalhyra

159 136,00 kr

Kontorsmaterial

5 000,00 kr

Övriga kostnader
(Kost och logi, köpta tjänster,
bankkostnader, IT-support,
utrustning, annonsering etc.)

SUMMA KOSTNADER

60 000,00 kr

1 360 800,00 kr

ÅRETS RESULTAT

6 000,00 kr
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