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OM OSS OCH VÅRA 
VÄRDERINGAR

Till TROTS är alla, som 
utsätts för våld i nära 
relationer, välkomna.
TROTS är en frizon från TROTS är en frizon från 
våld och förtryck där alla är 
betydelsefulla och där alla 
ska känna sig delaktiga. Vi 
tar hen på allvar och har ett 
mycket säkert boende med 
flera säkerhetsåtgärder i 
boendet.boendet.
Ett av våra grundläggande 
synsätt är att alla, som 
jobbar på TROTS ser och 
hör individen. TROTS 
anpassar stödet till den 
stödsökande efter hens 
önskemål, möjligheter och 
behobehov.
TROTS har stödpersoner 
som hjälper, lyssnar och 
rådger utsatta i deras 
kontakter med olika 
myndigheter. TROTS mål 
är att ge personer möjlighet 
att förstå och förbättra sin 
situation i en trygg och situation i en trygg och 
tillåtande miljö. Vid behov 
har vi självhjälpsgrupp där 
hen kan träffa andra i 
liknande situationer.

TROTS KVINNOJOUR

TROTS Kvinnojour är en 
ideell icke vinstdrivande 
förening, partipolitiskt och 
religiöst obunden.
TROTS startade 2012 och 
var då en kulturförening 
med social inriktning.
2014 blev2014 blev TROTS en 
Kvinnojour och medlem i 
riksorganisationen Unizon.

Föreningen arbetar för ett Föreningen arbetar för ett 
jämställt samhälle  fritt 
från våld och vänder sig till 
alla som varit utsatta för 
våld i nära relationer. Nära 
relationer räknas som 
sambo, men kan också vara 
en nära släkting.en nära släkting. Våldet 
kan vara fysiskt, psykiskt, 
sexuellt eller ekonomiskt.
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SKYDDADE BOENDET
 ”GÅRDEN”

Vi vet att trädgården är en 
helande plats för personer 
som är utsatta för pressade 
situationer. Att få vara en 
del i de olika årstiderna och 
de olika väderomslagen är 
en läkande process. 
Därför förbereder viDärför förbereder vi
tillgängligheten i parken för tillgängligheten i parken för 
både lek, vila, mat och 
mötesrum. Trädgården 
består av en större 
gräsmatta, fruktträd, olika 
ätbara bär, kryddor och 
blommor. Gården har även 
en egen fotbolls/ en egen fotbolls/ 
basketplan, lekplats, 
grillplats och uthus med 
hobbyverkstad. TROTS har 
flera cyklar som alla har rätt 
att låna.   
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SKYDDADE BOENDET
 ”GÅRDEN”

TROTS Gården är ett 
skyddat boende anpassat 
till dem som varit utsatta 
för våld i nära relationer.
Hos oss finns det plats för Hos oss finns det plats för 
fem familjer. Vi arbetar 
hela tiden med att utveckla 
vår verksamhet och i det 
ingår att vara uppdaterade 
på olika människors 
förutsättningar vad gäller  
funktionsvariationefunktionsvariationer.
Vi har fem rum för 
familjer, ett stort kök där 
alla har varsitt kylskåp, ett 
gemensamt vardagsrum för 
middagar, spela spel, se på 
film mm.
TROTS  har  ett 
akvarierum med fyra fina 
akvarium med olika fiskar. 
Två duschar var av ett är Två duschar var av ett är 
anpassat för rullstol / 
rullator. Vid entrén är en 
stor hall där alla har sin 
plats att ha ytterkläder för 
både korta och långa 
personer. Vi har ett 
bibliotek med ett brett bibliotek med ett brett 
urval av barnböcker och  
litteratur. I anslutning till 
biblioteket finns ett 
lekrum. Det finns 
motionscykel och en 
roddmaskin. 
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ÖVRIGA AKTIVITETER

FRISKVÅRD

Friskvård är också en 
del av våra 
aktiviteter. Runt 
gården finns 
fantastiska promenad 
/jogging / cykel 
områden och vi kan 
även erbjuda även erbjuda 
paddling, efter som vi 
har några kanoter. 
Många gånger har 
hjälpsökande ont i 
kroppen och vi bokar 
tid hos olika 
sjukgymnaster för att 
få individuella 
träningsprogram och 
anpassar efter anpassar efter 
individens egna 
behov. 
TROTS har skaffat 
träningscykel och 
roddmaskin. 

Övriga aktiviteter som görs 
utomhus är olika utflykter 
för att få möjlighet till en 
paus i den process som 
innebär många möten med 
olika myndigheter. När 
man har blivit placerad 
från en annan kommun så från en annan kommun så 
anser TROTS att 
stödsökaren ska få lära 
känna Gotland och öns 
olika möjligheter till en 
tryggare tillvaro. Vi 
blandar de olika 
utflykterna utifrån utflykterna utifrån 
önskemål.   



6 april 
Rätt spår Journalföring,
kvalitetssäkrad kvalitetssäkrad 
dokumentation och att 
planera och följa upp 
insatser. Höjd kompetens 
och insyn i den senaste 
utvecklingen
gällande regler och praxis gällande regler och praxis 
kring journalföring och 
dokumentation inom 
Socialt arbete.
Innefattar lagstiftning, 
journalföring, rättssäkerhet, 
sekretess, Lex Sarah,
IBIC etc. IBIC etc. 
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FÖRELÄSNINGAR 

11 – 12 maj
Unizons medlemsutbildning. 
om hedersrelaterat våld och 
förtryck. 
Översikt av hedersrelaterat Översikt av hedersrelaterat 
våld och förtryck i Sverige, 
Negin Amirekhtiar,
sakkunnig i Nationella 
Kompetensteamet.
Maria Rashidi, Kvinnors Maria Rashidi, Kvinnors 
Rätt, presenterar sin 
uppmärksammade bok Bränd
frihet, som hon skrivit 
tillsammans med Elisabet 
Omsén.
Det hedersrelaterade våldet Det hedersrelaterade våldet 
och förtryckets uttryck och 
samhällets
utmaningar, Rúna í 
Baianstovu, 
Universitetslektor Örebros 
Univeristet.
Jämställshetsmyndigheten Jämställshetsmyndigheten 
om sitt arbete med 
hedersrelaterat våld och
förtryck, Mikael Thörn, 
senior utredare på 
Jämställdhetsmyndigheten.

Föräldrastöd i ett 
mångkulturellt samhälle, 
Bahareh Andersson, 
Bygga Broar.
Könstympning av flickor Könstympning av flickor 
och kvinnor, Anisha 
Mohamad Hassan, 
sakkunnig i
Nationella 
Kompetensteamet.
Hedersspektrat – Hedersspektrat – 
hedersrelaterat våld ur ett 
bredare perspektiv, Anfal 
och
Katarina, ATIM, Malmö
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okt 5 – okt 6 
Unizons medlemsutbildning  
Våld och barn.
Våld och försummelse i 
barndomen – vad händer inom 
barnet?
Steven Lucas, Steven Lucas, 
barnhälsovårdsöverläkare, docent 
i pediatrik vid Uppsala 
universitet, Institutionen för 
kvinnors och barns hälsa och 
Akademiska Barnsjukhuset, 
Uppsala.
Hur kan stöd och behandling till Hur kan stöd och behandling till 
utsatta barn och deras familjer 
utformas?
Åsa Källström, socionom och 
professor i socialt arbete vid 
Örebro Universitet
Sexualbrott mot barn. Sexualbrott mot barn. 
Förekomst, följdverkningar och 
behandling. Vad säger
forskningen och vad säger 
barnen själva?
Bengt Söderström, psykolog 
Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Unizons barnnätverk:Unizons barnnätverk: Anne, 
barnsamordnare på kvinnojouren 
Borås, och Catarina,
barn- och informationsansvarig 
på kvinnojouren MOA.
Våldsutsatta barn i 
vårdnadsprocess.
Rebecca Lagh, advokat Rebecca Lagh, advokat 
specialiserad på sexualbrott, våld 
i nära relation och brott mot
barn, Advokatbyrå Barbro 
Sjöqvist & Rebecca Lagh AB
Unga i prostitution och 
sugar-dating trender.
Paulina Bengtsson, Sakkunnig Paulina Bengtsson, Sakkunnig 
människohandel och prostitution 
Novahuset
Barnkonventionen 2020 – Shanti 
Ingeström, barnrättsrådgivare 
Unicef
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FÖRELÄSNINGAR 
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okt 8 
Relationsvåld – från misstanke Relationsvåld – från misstanke 
till omtanke TROTS deltog på en 
föreläsning om att förebygga, 
upptäcka och motarbeta våld i 
hem- och boendemiljö samt Våld 
i relationer och framför allt de 
bakomliggande mekanismerna  
med Nina Rung.med Nina Rung.
Mäns våld mot kvinnor och 
Huskurage – frågorna som måste 
tas på större allvar.

okt 18
MIK – Media och 
Informationskunskap 
Utbildning om media och 
informationskunskap. Personalen 
fick lära sig olika knep för att få 
fram sitt budskap med kameran 
som verktyg och hur det kan 
användas och används mot oss. 
Personalen fick också lära sig att 
skapa film med enkla medel och skapa film med enkla medel och 
appar. 

nov 5 
Barn och mat – Öka barnens 
matlust! 
Utbildning om barn och mat, 
anordnad av Studieförbundet 
Vuxenskolan. Hur man får barn i 
unga år att våga testa ny mat och 
få en varierad kost. Forskningen 
säger om hur matallergier 
uppstår och hur man kan 
förhindra dem. Utbildningen förhindra dem. Utbildningen 
hölls i av Ann Fernholm, doktor i 
molekylär bioteknik. Hennes 
information blandades också 
med hennes erfarenheter som 
mamma.
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nov 25 
Zonta uppmärksammar En vecka 
fri från våld
lyssna till Idun Vinterros som 
föreläser om gotländsk 
kvinnohistoria. 

feb 15 – 16 feb 15 – 16 
TROTS deltar på Unizons 
inspirationshelg  När kvinnor 
talar – hur ser motståndet ut?
5211 röster om sexuellt våld.
Linnea Hall, Föreningen 
Storasyster om rapporten
En lång feministisk resa - att En lång feministisk resa - att 
möta motstånd och stå fast
Katarina Wennstam

Kvinnokonventionen och Peking 
plattformen - vad spelar de för 
roll
Gertrud Åström, Gertrud Åström, 
jämställdhetsexpert
Feminism och kvinnoperspektiv - 
Unizons värdegrund.

Elisebeth Markström, Carina 
Ohlsson och Zandra Kanakaris, 
Unizons
nuvarande och tidigare nuvarande och tidigare 
ordföranden

Thailandssvenskarna och 
Incelmännen
Joakim Medin
Information om arbetet med 
Unizons nya plattform.

feb 17 feb 17 
Premiärvisning av -Jag minns 
mycket mer än du tror
  TROTS deltar på 
premiärvisningen av -Jag minns 
mycket mer än du tror, en 
animerad kortfilm om barn som 
upplever våld i nära relationer. 
Med manus av Linn Moser 
Hällen och animerad av Bloody 
Honey StudioHoney Studio
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TROTS har under 
verksamhetsåret haft studiebesök 
av 
FINSAM Greta Henriksson.
Länsstyrelsen Gotland 
Jämställdhetsstrateg 
Caisa Skoggren.
IKKR kvinnojouren Nina IKKR kvinnojouren Nina 
STHLM.
Visby Stadsmissionen 
Birgitta Nylund. 
Kristdemokraterna Gotland 
Sara Lidqvist.

HUSDJUR

I mån av plats, så får stödsökarna I mån av plats, så får stödsökarna 
ta med sig sitt husdjur av flera 
skäl. I mån av plats, så får 
stödsökarna ta med sig sitt 
husdjur. Husdjuret kan vara i lika 
stor fara som stödsökaren. 
Husdjuret är en familjemedlem. 
Husdjuret har ofta en läkande/ Husdjuret har ofta en läkande/ 
lugnande effekt. På Gården bor 
katterna Jickita och Yatzi med 
hunden Tova som är vår nya 
vårdhund samt att vi har fyra 
akvarium.

TRANSPORT

För att alla ska ha möjlighet att 
komma till olika möten och 
andra aktiviteter har TROTS en 
funktionsanpassad färdtjänstbuss. 

Bussen används även för att Bussen används även för att 
hjälpa till med stödsökandes flytt 
både till Gården och även vid 
flytt till ett nytt hem, då bussen 
har ett stort utrymme.
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STUDIEBESÖK 
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STYRELSEN

Ordförande
Eva-Mari Karlsson Kempi

Sekreterare
Alex Lithander

Peter Herthelius
Gunilla SternerGunilla Sterner
Roland Salemark

Styrelsen har haft 11 
styrelsemöten.

ANSTÄLLDA

Verksamhetschef  
Li Grebäck

Barnansvarig / Barnansvarig / 
marknadsföring  
Jessica Hjorter

Boendestödjare/ 
administratör
Magnus Ekström

Vikarie
Jenny EdlingJenny Edling

Alla anställda har visat upp 
intyg från 
belastningsregistret.

STATISTIK

Övernattning på 
kvinnojouren
14 vuxna
24 barn

Samtal/ rådgivning via 
personligt besökpersonligt besök
6 vuxna
Samtal/ rådgivning via 
telefon
31
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VOLONTÄRER

Bengt Carlenfors
Olga Ahlner
Eva Gussing
Tiina Hansson
Tindra Edling
TTuva Edling
Anzelica Sharo
Mir Grebäck von Melen
Tamara Sharo
Kerstin Erwallius
Göran Almgren
Valter Erwallius
MalinMalin Wimmerström
Rebecca Lagh
Peggy Lodnert 
Benjamin Hjorter
Isak Hjorter
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TROTS SYNS!

TROTS politiska arbete 
fortsätter. Vi är opolitiska 
men jämställdhetsarbetet är 
viktigt arbete för att kunna 
få stopp på Våld i nära 
relation.
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JÄMSTÄLLDHET

Jämställdhet innebär att 
kvinnor och män har 
samma möjligheter, 
rättigheter och 
skyldigheter. Att vara 
feminist är att agera, 
politiskt och i vardagen, 
för att uppnå ett jämställt för att uppnå ett jämställt 
samhälle.
Jämställdheten berör inte 
bara kvinnor som 
individer, utan är en 
förutsättning för en 
demokratisk, rättvis och 
hållbar utveckling.
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UTÅTRIKTAD 
VERKSAMHET

Almedalsveckan
Vänsterledaren Jonas 
Sjöstedt på plats på TROTS 
kvinnojouren , en bra bit 
utanför Visby, där TROTS 
möter honom.
– Jag tycker att – Jag tycker att 
kvinnojourer behöver lyftas 
fram, säger Jonas Sjöstedt.
– De har en livsviktig – De har en livsviktig 
verksamhet och gör enorma, 
ofta ideella, insatser för att 
hjälpa och rädda familjer, 
barn och oftast kvinnor som 
har råkat ut för misshandel. 
Ibland hedersrelaterat och 
ibland inte. De förtjänar ibland inte. De förtjänar 
verkligen dels ekonomiskt 
stöd och även att de får veta 
i god tid i förväg att de får 
fortsätta, säger Jonas 
Sjöstedt.
På kvinnojouren utanför 
Visby kommer ungefär en 
tredjedel av de boende från 
en bakgrund med 
hedersrelaterat våld, ett 
samhällsproblem som Jonas 
Sjöstedt säger att han vill 
satsa mer på.satsa mer på.

Expressen intervjuade 
Jonas Sjöstedt samt 
Verksamhetschefen Li.
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UTÅTRIKTAD 
VERKSAMHET

Almedalsveckan
För att visa besökarna hur För att visa besökarna hur 
många som bodde under 
2018 på ideella jourerna 
gjorde TROTS skumgummi 
klossar i olika färger som 
visar att varje kloss är en 
person som fått lov att bo på 
kvinnojouren under året. kvinnojouren under året. 
Det blev 3240 klossar!  
Ändå så börjar man 
diskutera i olika kommuner 
om att man ska göra 
upphandlingar med 
skyddade boendena. På 
åretsårets Almedalsvecka vill 
TROTS kvinnojour fråga 
besökarna om vad dem 
tyckte. Behövs den ideella 
kvinnojourerna i Sverige? 
Folk som tyckte att ideella 
kvinnojourerna ska finnas 
kvar och inte konkurreras ut kvar och inte konkurreras ut 
fick hålla i en skylt som löd: 
VI TROTSAR VÅLDET. 
Sedan blev de fotograferade 
som sedan blev en 
musikvideo som ligger på 
YouTube. Musik gjord av 
bandet Bumper med bandet Bumper med 
Stenkumla barnkör. 
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#villdusemig

Advokat Barbro Sjöqvist & 
Rebecca Lagh AB
Vilket är samhällets ansvar för 
våldsutsatta barn i 
rättsprocessen?
Barn har enligt lag rätt att Barn har enligt lag rätt att 
skyddas från våld och övergrepp. 
Vad har samhället för ansvar att 
skydda dessa barn? Vad kan vi 
som privata aktörer göra? 

IKKR-Kvinnojouren Nina
VVad händer bakom stängda 
dörrar?
Många nysvenskar som flytt från 
våld möter våld i vårt samhälle. 
Nysvenskarnas våldsutsatthet, 
tas det på allvar?

Linköpings Stadsmission
VVem räddar Hanna och Matte?
Om våldsutsatthet och Om våldsutsatthet och 
beroendeproblematik. 90% av 
alla med beroende är 
våldsutsatta. Hur kan vi 
säkerställa att personer inte 
bollas mellan olika 
samhällsaktörer?Vilken 
behandling krävs för beroende behandling krävs för beroende 
ska nå hållbara resultat?

TROTS kvinnojour på Gotland
Behövs de ideella kvinnojourerna 
i Sverige?
Utifrån statistik kan vi fråga oss Utifrån statistik kan vi fråga oss 
om de ideella jourernas arbete är 
nödvändig. Genom en installation 
och levande musik från Bumpers 
får publiken en visuell upplevelse.

NxtME
Incest- en mörk hemlighet många Incest- en mörk hemlighet många 
bär på. Hur kan vi hjälpa utsatta?
Lena utmanar publiken att bryta Lena utmanar publiken att bryta 
tabun kring incest så att man 
vågar se, vågar bemöta, vågar 
prata och har möjlighet att ge den 
vård som utsatta skulle önska och 
behöva. 

Linn Moser Hällen, Socionom, Linn Moser Hällen, Socionom, 
föreläsare, författare och 
filmskapare.
Vem märker om jag dör?
Hur kan vi förebygga dödligt våld Hur kan vi förebygga dödligt våld 
i nära relationer? Varje år dödas ca 
13-17 kvinnor av våld i nära 
relationer. Vad kan samhället göra 
bättre?

UTÅTRIKTAD 
VERKSAMHET

Almedalsveckan
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UTÅTRIKTAD 
VERKSAMHET

Almedalsveckan Mångfaldsparaden

TROTS kvinnojour 
deltar även i årets 
Månfaldsparad 
tillsammans med 
tusentals andra 
besökare.
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Årets Öland Roots festivalen ägde 
rum 10 – 13 juli. Vi var fem 
personer som jobbade. Under 
invigningen höll vi tal och lämna 
över tavlan som besökare från 
festivalen året innan hade fått 
pyssla med och som vi hade gjort 
färdigt. Roligt var att den sattes färdigt. Roligt var att den sattes 
upp vid huvudentrén.
I år var vår samlingspunkt vid den 
gemensamma eldstaden där vi 
mötte folk. Som tidigare år va vi 
med på säkerhetsteamets 
morgonmöte för att rapportera om 
säkerhet under festivalen. 

Även här jobbar vi med Även här jobbar vi med 
musikvideon ”Jag trotsar våldet”.

UTÅTRIKTAD 
VERKSAMHET

Almedalsveckan

Vi släpper en bok
TROTS vill nå ut till TROTS vill nå ut till 
allmänheten med information 
om hur det är att leva på en 
kvinnojour. Tanken med bokens 
innehåll är att den ska vara 
kortfattad, lättläst, spännande 
och att den handlar om en vanlig 
vardag från en vanlig situation vardag från en vanlig situation 
med en familj som blir utsatt för 
våld i hemmet. Syftet bakom 
boken är att få en insikt över att 
det går att komma från ett 
dysfunktionellt förhållande. 
Boken är också för myndigheter, 
politiker och beslutsfattare.politiker och beslutsfattare. Vårt 
arbete handlar inte bara om 
pengar och statistik som många 
utgår från. 

Öland Roots
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Medeltida julmarknaden 6 -8 
december i S:t Nicolai Visby. 
Det var konserteDet var konserter, eldshower, 
hantverk, specialmarknad, 
föreläsningar, utställningar och 
andra aktiviteter. TROTS 
kvinnojour bjöd på varm choklad 
med vispgrädde samt våra bakade 
pepparkakor som kvinnor med 
barn hade bakat på det skyddade barn hade bakat på det skyddade 
boendet. Vi sålde TROTS boken 
”Den lilla boken med stort 
innehåll”.

UTÅTRIKTAD 
VERKSAMHET

Medeltidsveckan

Medeltidsarrangörerna anlitar 
oss i år igen för att skapa en 
tryggare Medeltidsfestival 4 – 11 
augusti. Vi spexade, bjöd på 
Trotssaft, delade ut information 
och erbjöd möjlighet till samtal 
eller hjälp. Jourtelefonen nådde 
deltagarna oss dygnet runt.deltagarna oss dygnet runt. Vi 
höll även i en föreläsning. 
Tillsammans delade vi ut 1700 
liter Trotssaft! Så klart var vi 
med på årets mångfaldsparad. 

Medeltida julmarknad
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BARNNÄTVERKET 

Barnnätverket utvecklar och 
tillvaratar jourernas viktiga 
arbete och kunskap när det gäller 
barnen. Unizon har sedan 2017 
tillsatt en expert och 
kompetensgrupp från deras 
medlemmar. TROTS deltar i 
utbildningar och föreläsningar utbildningar och föreläsningar 
som gäller barnen. Träffas fyra 
gånger om året. Vi diskuterar och 
tar tillsammans fram olika 
underlag för framtida workshops 
och medlemsutbildningar. 
Vi sprider kunskap på medier när 
tillexempel barnkonventionen 
blev lag och vad det betyder. Vi 
får inspiration och informations 
material som TROTS för vidare 
genom föreläsningar. 
Barnnätverket är även ett bra 
bollplank.bollplank.
16/5 Professor Kjerstin Almqvist 
berättar om sin forskning 
gällande  huvudsakligen barn 
som upplevt  våld och fara i olika 
situationer, deras reaktioner och 
lämpliga insatser och behandling 
24/9 Marie Unander-Scharin 
berättar om sin bakgrund och sitt 
arbete med våldsutsatta barn och 
föräldraskapsstöd. Rebecca 
Lagh, advokat, berättar om 
utredningen ”Straffrättsligt skydd 
för barn som bevittnat våld 
mellan närstående” och mellan närstående” och 
nuvarande lagstiftning rörande 
vårdnad, umgänge och boende. 
5/12 Maria Eriksson, professor i 
socialt arbete vid Ersta Sköndal 
Bräcke högskola, berättar om 
iRiSk risk/skyddsbedömning för 
våldsutsatta barn.



T R O T S  Kvinnojour. Söderväg 1, 621 58 Visby.  Tel 0725-232377  e-post trotskvinnojour@gmail.com  www.trotskvinnojour.se 20

BARNKONVENTIONEN

Barnens röst. Barnnätverket 
startade nätkampanj under 
haschtaggen #barnpåkvinnojour 
och #barnkonventionen2020. De 
gjorde vi för att höja barnens röst 
och för deras rätt att leva ett liv 
fritt från våld. 
Under 13 veckor och fram till att Under 13 veckor och fram till att 
barnkonventionen blev lag
 den 1 januari 2020 så  den 1 januari 2020 så 
synliggjorde TROTS barnen på 
kvinnojourerna och belyste de 
åtgärder som krävdes för att 
stärka dessa barn och alla andra 
barns position som 
rättighetsbärare. Vi är barnens 
röster!röster!
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ÖVRIGT ARBETE 

Under verksamhetsåret har vi på 
TROTS haft kontakt med olika 
myndigheter pga att de som sökt 
skydd på TROTS ska kunna komma 
vidare till en trygg framtid utan hot 
och våld. 
VVi vill passa på att tacka alla de 
myndigheter som har stötta oss och 
de barn och stödsökarna som har 
fått myndigheternas hjälp.
 
Socialen Stöd och försörjning - Soc
Socialen Barn och familj - BOF
Barn och ungdomspsykiatrin - BUBarn och ungdomspsykiatrin - BUP
Polis
Tandläkare
Socialjouren
Försäkringskassan
Ungdomsmottagningen
Förskola
GrundskolaGrundskola
Gymnasieskola
Akutmottagningen
Banker
Skatteverket
Öppna förskolan
Kuratorer på vårdcentralen
SFI - Svenska för invandrareSFI - Svenska för invandrare
Första linjen
Mödravårdscentralen 

Första linjen

Familjefokus
Barnavårdscentralen - BVC
Optiker
Ögonmottagningen
Tandläkare
Hunddagis
Mun och käkcentrumMun och käkcentrum
Migrationsverket
Tingsrätten
Vårdcentralen
Endoskopymottagningen
Gastroskopi
Beroendeenheten
AdvokaterAdvokater
Veterinärer 
Samt vår viktiga riksorganisation 
UNIZON som TROTS är 
medlemmar i. 

- mottagning för barn och ungas psykiska hälsa
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EN VECKA FRI FRÅN 
VÅLD 

TTillsammans med 
organisationen MÄN på 
Gotland genomförde vi en 
halvdags seminarium med 
filmvisning på Folkets Bio i 
Visby. Det var första gången 
som de var fler män i 
publiken än kvinnor när publiken än kvinnor när 
TROTS Kvinnojour är ute 
och föreläser. En fantastiskt 
lyckad dag. 

Alla som vill bidra för att våld i 
nära relation skall upphöra på 
Gotland tänder en marschall. 
Varje  låga ger en summa till 
förebyggande arbete inom 
TROTS kvinnojour på Gotland 
som DBW (De badande 
vännerna) bidrar med. Stora vännerna) bidrar med. Stora 
Coop bidrog med marschaller. 
TROTS kvinnojour var i 
Botaniska trädgården från kl 
11.00 till 23.00 och på kvällen 
lyste hela Botaniska trädgården 
med 681 marschaller. Under 
kvällen var det minneskonsert kvällen var det minneskonsert 
och boksläpp med anledning av 
Josefin Nilsson och där stod 
TROTS med marschallerna och 
informerade.  
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INTERNATIONELLA 
KVINNODAGEN



31 januari – 5 februari träffade verksamhetschefen på 
TROTS kvinnojour Socialnämden Håkan Ericsson (S), 
Rolf Öström (M), Sara Lidqvist (KD), Britt Valleryd (Fi), 
JöJörgen Benzler (V), Fredrik Gradelius (C) och Pär Bokelund (MP) var 
för sig, för att låta dem få ta del av information angående upphandling 
av skyddat boende. Samtliga fick möjlighet att ställa frågor efter de 
tagit del av informationen.
Avslutningsvis gav TROTS frågor till samtliga som dem  har lovat att 
återkomma med svar på. TROTS väntar fortfarande på svar. 

23

Information
avtal/upphandling/IOP 
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§ 1 NAMN
Föreningens namn är TROTS Kvinnojour. 

§ 2 ÄNDAMÅL
Föreningens ändamål är att skapa förutsättningar till ett jämställt samhälle 
utan våld. 

Vara ett komplement till den offentliga verksamheten. 
Erbjuda en plattform där människor kan växa på egna villkor och skapa Erbjuda en plattform där människor kan växa på egna villkor och skapa 
förändringar genom att tillgodogöra sig nya erfarenheter. 
Delta och främja kunskapsbildning och forskning av frågor som rör mäns 
våld mot kvinnor och barn lokalt, nationellt och internationellt.
Särskilt fokus på frågor som rör kvinnors och barns rätt till en miljö fri från 
våld och förtryck.
Att främja ett humanistiskt och tryggt civilsamhälle. 
Alkohol- och drogfri plattform för att främja hela familjen och är Alkohol- och drogfri plattform för att främja hela familjen och är 
åldersöverskridande. 
Ha föreläsningar, självhjälpsgrupper, coachande samtal och möjlighet till 
skyddat boende med personal.
TROTS är en ideell allmännyttig förening och bedriver ingen vinstgivande 
verksamhet. När olika verksamheter genererar vinst återgår de till 
föreningen för utveckling och genomförande av olika projekt. 

§3 SÄTE§3 SÄTE
Föreningens styrelse har sitt säte Söderväg 1 i Visby.

§4 ORGAN
TROTS organ är
- Årsmöte
- Styrelse
- Revisor
-- Valberedning

§5 MEDLEMSKAP
den som genom sitt arbete i föreningen kan antas bidra till föreningens 
utveckling har rätt att
bli medlem. Medlem ska inom verksamheten följa föreningens stadgar och 
stadgeenligt
fattade beslut. Ansökan om medlemskap beviljas av styrelsen. 

STADGAR FÖR TROTS KVINNOJOUR IDEELL FÖRENING
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§6 MEDLEMSAVGIFT
Minst 50 kronor om året. Betalas kalenderår.

§7 UTTRÄDE
- Medlem har rätt att när som helst efter skriftligt meddelande till styrelsen 
utträda ur TROTS.
- Medlem som inte erlagt medlemsavgift det aktuella medlemsåret inte - Medlem som inte erlagt medlemsavgift det aktuella medlemsåret inte 
betalt, ska anses ha utträtt ur TROTS. 

§8 UTESLUTNING
- medlemmar som uppenbarligen bryter mot stadgar, motarbetar 
föreningens ändamål eller på annat sätt skadar föreningens intressen kan 
uteslutas av styrelsen med omedelbar verkan. 

§9 STYRELSENS SAMMANSÄTTNING
- Styrelsen ska bestå av minst två ledamöte- Styrelsen ska bestå av minst två ledamöter. Styrelsen väljs på två år. 
Styrelsen är beslutsmässig när två tredjedelar av ledamöterna är 
närvarande.

§10 REVISORER
Föreningsstämma utser en ordinarie revisor på ett år.

§11 FIRMATECKNARE
Föreningens firma tecknas, förutom styrelsen i sin helhet, av den eller dem Föreningens firma tecknas, förutom styrelsen i sin helhet, av den eller dem 
som styrelsen utser. 

§12 KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA.
Kallelse till föreningsstämma ska ske tidigast fyra veckor före och senast 
två veckor före ordinarie stämma och senast en vecka före extra stämma. 
Kallelse ska ske genom e-post eller sms. Andra medlemmar ska komma till 
medlemmarnas kännedom genom e-post eller sms. 

STADGAR FÖR TROTS KVINNOJOUR IDEELL FÖRENING
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§13 FÖRENINGSSTÄMMA
Föreningsstämma ska hållas varje år innan utgång av april månad.
Följande ärenden ska tas upp på stämman:
1. Val av ordförande och sekreterare.
2. Justering av röstlängd.
3. Val av justerare.
4. Frågan om årsmötet är stadgeenligt utlyst.4. Frågan om årsmötet är stadgeenligt utlyst.
5. Styrelsens årsredovisning samt revisors berättelse.
6. Fastställande av balans och resultaträkning samt beslut med anledning 
av årets vinst eller förlust.
7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
8. Framställande av eventuella arvoden för styrelsen.
9. Val av styrelse på två år.

10.10. Val av revisor på ett år.
11. Övriga frågor.
12. Föreningsstämmans avslutande. 

§14 RÄKNESKAPSÅR
Föreningen har kalenderår som räkenskapsår.

§15 STADGEÄNDRING
Ändring av stadgarna kan avgöras på en stämma om alla medlemmar är Ändring av stadgarna kan avgöras på en stämma om alla medlemmar är 
närvarande och eniga.
I övriga fall avgörs stadgeändringar med två tredjedels majoritet av två på 
varandra följande stämmor. Minst en månad ska förflyta mellan dessa två 
stämmor. I de fall stadgeändringen gäller föreningens upplösning krävs att 
alla vid mötet närvarande medlemmar röstar för förslaget.

§16 UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN
VVid föreningens upplösning ska föreningens tillgångar fördelas enligt 
styrelsens beslut. 
Dessa stadgar har antagits vid en konstituerande föreningsstämma.

STADGAR FÖR TROTS KVINNOJOUR IDEELL FÖRENING


