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ORDFÖRANDE HAR ORDET
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Att kämpa för kvinnors och barns rättigheter blir ofta synonymt 
med att hata män, enligt vissa. Frågar man människor om de anser 
sig vara feminister, svarar de ibland nej. Frågar man däremot om de 
är emot mäns våld mot kvinnor, svarar de ja. Och frågar man om 
det är rättvist att kvinnor jobbar gratis från och med klockan 15.57 
varje dag, medan män får betalt för hela dagen, svarar de nej. Trots 
det kallar de sig inte feminister. 

Feminism har dessvärre blivit impopulärt och ibland synnerligen missuppfattat. En 
del tror att det är ett försök att underordna och utrota alla män. Inget kunde förstås 
vara mer felaktigt. Feminism är en intellektuell och politisk rörelse för kvinnors fulla 
ekonomiska, sociala och politiska jämställdhet. 

Varför väljer jag att prata om feminism? Varför anser jag att alla borde vara 
feminister? Och varför har feminism blivit ett skällsord? Historien är viktig. Den 
visar hur betydelsefull feminismen är. Tänk att leva i dagens samhälle om vi inte 
haft feminismen! Utan rösträtt, utan rätt att göra abort, utan rätt till utbildning, 
utan bra lagar som kvinnofridslagstiftningen, lagen om målsägandebiträde, lagen 
om besöksförbud, lagen om förbud mot köp av sexuella tjänster etc. Roks har under 
31 år jobbat och lobbat för att dessa lagar ska finnas, tillämpas och implementeras.  
Tack vare kvinno- och tjejjoursrörelsen har vi åstadkommit förändringar som 
underlättar situationen för kvinnor och tjejer. 

Jag är dock djupt bekymrad över att det på många håll i världen finns kvinnor och flickor 
som blir bortgifta, könsstympade, våldtagna, trakasserade och mördade helt enkelt för 
att de råkat födas till ”fel” kön. I Sverige har vi kommit längre, tack vare feminismen, 
kvinno- och tjejjoursrörelsen samt kvinnosolidariteten. Det är feministerna som 
förändrar vårt samhälle och världen till det bättre. Feminism per definition är att 
kvinnor ska ha samma rättigheter och möjligheter som män. Dessa rättigheter är 
mänskliga rättigheter som borde vara självklara för alla, kvinnor såväl som män. 

Som feminist är jag stolt över att få vara ordförande för en kvinnoseparatistisk och 
feministisk organisation som Roks. En organisation där jag som kvinna har möjlighet 
till tolkningsföreträde, kan vara med och påverka och förändra situationen för kvinnor, 
tjejer och barn som utsätts för mäns våld. 

År 2015 var ett fantastisk bra och intensivt år för Roks. Vi gick igenom stora utmaningar 
och förändringar som krävde engagemang både från styrelse och kansli. Trots brist på 
både tid och personal, kunde vi ändå genomföra och erbjuda våra kvinno- och tjejjourer 
utbildningar i ämnen och frågor som bland annat har lyfts av er jourkvinnor och 
jourtjejer. 

I egenskap av ordförande vill jag passa på att tacka alla för det förtroende jag har fått 
och för året som gått!

Zozan Inci
Ordförande Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige



KVINNOJOURER
I december 2015 hade Roks totalt 104 medlemsjourer. Av dem är 66 stycken kvinnojourer.  
Statistiken nedan bygger på kvinnojourernas rapporterade statistik till Roks. 50 kvinno- 
jourer har rapporterat in statistik för 2015. För att göra sifforna jämförbara mellan åren har 
statistiken för år 2013 och 2014 räknats om så att de motsvarar 50 svarande kvinnojourer.  
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Vem?  Elin Hedén

Var?  Kvinnohuset i Västerås

Vad driver och motiverar dig som jourkvinna?
–  Det som jag tycker är så fantastisk är att här kan  
jag jobba både teoretiskt med feminismen och  
praktiskt för enskilda kvinnor. Genom att kombi-
nera arbetet med att vara en medsyster i vardagen 
och sträcka ut en hand. Jag har länge varit intres-
serad av sociala rättigheter och nu kan jag förena 
mitt politiska ställningstagande till att aktivt få 
göra något åt situationen. 

Vad skulle du säga till en blivande jourkvinna?
– Du kommer till en rörelse där vi vågar möta var-
andra i tunga frågor och vågar se sådant många 
backar undan för. Det öppnar en värld för tjejer  
och kvinnor, som i det trygga separata rummet,  
får möjlighet att själva växa och bry sig om var- 
andra i solidaritet. Allas erfarenheter är viktiga  
och avgörande, tillsammans synliggör vi livet som 
ingen annan lyssnar på. Det är en självstärkande 
rörelse där vi genom aktiv handling går ihop och 
jobbar med frågor som rör oss, tjejer och kvinnor.

Vem?  Ann Hedström

Var?  Lycksele Kvinnojour

Vad driver och motiverar dig som jour kvinna?
– Åh, det är många saker förstås! Men främst  
möjligheten att hjälpa kvinnor och barn som är 
utsatta för våld. Och självklart vår fina gemenskap 
och stämning på jouren som gör att vi orkar med 
de ibland tunga frågorna. En annan sak som är  
väldigt givande, är möjligheten att åka i väg på  
kurser, förkovra sig och träffa andra jourkvinnor 
och jour tjejer och utbyta tankar och erfarenheter. 

Vad skulle du säga till en blivande 
 jourkvinna?

–   Tveka inte att bli jourkvinna! Som jour-
kvinna gör du enorm nytta och skillnad, vilket  

ger mycket kraft och energi tillbaka. Dessutom är 
det ett intressant och spännande arbete. På jouren 
erbjuder vi intern utbildning, vilket är mycket upp-
skattat då man får chans att lära sig mer om och 
förstå våldets mekanismer och strukturer, och  
också få redskap för hur man på bästa sätt kan 
stötta och hjälpa utsatta kvinnor och barn. Efter-
som våldet i samhället går ner i åldrarna har ut-
sattheten för unga kvinnor och tjejer ökat, vilket 
gör att vi be höver fånga upp fler jourkvinnor och 
även yngre jourtjejer. Allas insats behövs!

MINI-INTERVJUN
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TJEJJOURER
I december 2015 hade Roks totalt 105 medlemsjourer. Av dem är 38 stycken tjejjourer. 
Statistiken nedan bygger på tjejjourernas rapporterade statistik till Roks. 23 tjejjourer  
har rapporterat in statistik för 2015. För att göra sifforna jämförbara mellan åren har  
statistiken för år 2013 och 2014 räknats om så att de motsvarar 23 svarande tjejjourer. 

ANSTÄLLDA JOURTJEJER ANTAL AKTIVA IDEELLA JOURTJEJER
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2013 TELEFON  549
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ANHÖRIG, VÄN ELLER
BEKANT TILL TJEJEN 31 69

YRKESUTÖVARE 24 61
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Tjejjouren.se fyllde 5 år
Tjejjouren.se startade för att samla tjejjours-
rörelsen och göra det lättare att hitta en tjej-
jour. Tanken var att nå ut, stötta och stärka fler 
unga tjejer. Tjejjouren.se, som är ett samarbete 
med Unizon, lanserades 2010.

Trots att Tjejjouren.se var en omedelbar succé 
har intresset inte mattats av. Sidan är mer  
populär än någonsin och varje vecka är det fler 
unga tjejer än veckan innan som söker sig 
fram till Tjejjouren.se för att kontakta en jour, 
ställa en fråga, blogga eller läsa texter i Tjej-
guiden. 

Under 2015 hade Tjejjouren.se drygt 946 000 
unika besökare. (Sedan lanseringen drygt  
3 220 000 unika besökare.) Över 6 500 frågor 
har skickats till frågelådan på Tjejjouren.se 
och ännu fler har kontaktat en jour direkt. 
Bara under 2014 hörde över 18 400 unga av sig 
till tjej- och ungdomsjourerna via chatt, mail 
och telefon.

Vi fortsätter att utveckla funktionaliteten,  
innehållet och utseendet på Tjejjouren.se,  
jourernas sidor och de verktyg som används 
i kontakten med stödsökande.

Tjejjoursrörelsen och ungdomsjourerna finns 
för de tjejer och andra unga som behöver  
någon som lyssnar, men också för att förändra 
samhället. Med demonstrationer, föreläsningar, 
utbildningar, artiklar och aktioner jobbar vi  
förebyggande för förändring.

– Tjejer väljer ofta att kontakta en tjejjour för att vi 
är bra på att lyssna och stärka tjejen, för att hennes 
egenmakt är viktig för oss. Vi står alltid på tjejens 
sida och vet samt respekterar att hon själv är expert 
på sitt eget liv. Ofta väljer tjejer att kontakta tjej-
jourer för att det betyder mycket att kunna vara 
anonym och för att vi har tystnadsplikt, säger  
Malin Jenstav, stödverksamhetsansvarig och 
projektledare på Stockholms tjejjour.

Visste du att…

Stockholms tjejjour, som fyller 20 år under 2016, är Sveriges första 

tjejjour och startades 1996. I början av 2000-talet exploderade 

rörelsen och nya tjejjourer bildades över hela landet. Idag finns  

62 tjejjourer utspridda från Luleå i norr till Malmö i söder. 
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Vem?  Malin Jenstav

Var?  Stockholms Tjejjour

Vad driver och motiverar dig som jourtjej?
–  För mig är det en överlevnadsmekanism att vara 
en del av en tjejjour för att stå ut med de orätt visor 
som finns globalt och lokalt. För att praktisera  
feminism för och med tjejer. Det känns viktigt att 
få göra skillnad för tjejer och få vara med i den pro-
cessen, genom att stötta den stödsökande tjejen, 
men också genom att tillsammans med jourtjejer 
försöka göra något åt orättvisorna och verka för ett 
jämställt samhälle. 

Vem?  Carro Nilsson

Var?  Tjejjouren i Eslöv

Vad driver och motiverar dig som jourtjej?
– Om jag bara hjälper en av 100 tjejer eller får  
någon att må bättre så räcker det för mig. Ingen 
förtjänar att må dåligt, alla ska kunna vara nöjda 
med sig själva. Jag har varit med sedan tjejjouren 
startade 2009 och även om det statistiskt sett inte 
blir bättre i samhället, är det ändå det som driver 
mig att fortsätta – för att hjälpen behövs. 

Vad skulle du säga till en blivande jourtjej?
– Du behövs och är så välkommen att vara med 
att stötta och hjälpa utsatta tjejer. Allt vi gör är 
lika viktigt, som att prata med stödsökanden, vara 
ute och föreläsa och det du gör betyder mycket.  
Vi anpassar arbetet så du får hjälpa till på ditt sätt. 
Tillsammans gör vi också roliga saker för att orka 
med alla tunga frågor och vi vill att alla ska känna 
sig värdefulla och vackra.

Även systerskapet som jag upplever som jourtjej är 
något som inte är självklart i andra sammanhang. 
En möter likasinnade i en frizon för en gemensam 
orsak som utvecklar och stärker. Men vi stöttar  
och stärker inte bara stödsökande tjejer utan även 
varandra. Tjejjourer är jätteviktiga, det finns inga 
andra forum där stödsökande tjejer tillåts och  
betraktas vara experter på sina egna liv.  

Vad skulle du säga till en blivande jourtjej?
–  Det är ett tufft och utmanande arbete vi gör och 
samtidigt så kan det vara väldigt upplyftande och 
kännas värdefullt. Arbetet berör och förändrar på 
både individuell och strukturell nivå och då kan 
ändå vi jourtjejer mötas i en positiv känsla. Med 
syster skapet som hjälp stöttar och skyddar vi var-
andra och många jourtjejer stannar också på en 
tjejjour, inte bara för att stötta stödsökande tjejer 
utan för att det finns sådan värme mellan oss som 
arbetar ideellt.

MINI-INTERVJUN
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Vi vill hedra Roks för välplanerade konferenser  
och utbildningar under 2015. Alltid intressanta 

föreläsare och många bra workshops.”
Lilian Wingård, Tyresö kvinno- och tjejjour”

Jag och mina joursystrar har 
lyckats få Luleåborna att  

prata mera jämställdhet.”  
Anna Forssberg, Tjejjouren i Luleå ”

För mig har det varit en fantastisk 
resa och jag är mest stolt över att vi 
har varit en stark röst i debatterna.”

Elisabeth Björk, ledamot Roks styrelse”
Jag och mina joursystrar är stolta över vårt 

feministiska arbete i kvinnojoursrörelsen,  
då vi är övertygade om att det bidrar till  

att förändra kvinnors och flickors liv.”
Eva Engman, Kvinnojouren Iris i Luleå”

9



10

NEDSLAG UNDER ÅRET

INTERNATIONELLA BROTTSOFFERDAGEN 

Den 22 februari uppmärksammades den årligt åter

kommande Internationella Brottsofferdagen. Brotts

offermyndigheten och en rad ideella organisationer, 

bland annat Roks, höll en temadag på Norra Latin i 

Stockholm. Temat var Gränser och Gråzoner – ungas 

utsatthet för våld. Stockholms tjejjour föreläste två 

gånger om sex som självskadebeteende. Båda före

läsningarna drog fulla hus!

8 MARS 

På Internationella kvinnodagen uppmärk

sammade vi som vanligt kvinnors och tjejers 

mänskliga rättigheter. 17 592 kvinnor och tjejer 

kontaktade någon av Roks kvinnojourer och 

tjejjourer över hela Sverige under 2015. Ett 

bevis för att Roks verkligen behövs!

COMMISSION ON THE STATUS OF WOMEN (CSW)  

FN:s kvinnokommissions 59:e session ägde rum den 

9–20 mars i New York och då gicks det igenom vad 

som hänt med kvinnors rättigheter runt om i världen 

sedan den senaste kvinnovärldskonferensen som 

hölls i Peking 1995. Representanter från Roks styrelse 

var Karin Svensson, Katinka Ingves och Kinen Erixon.



11

ÅRSMÖTE

Roks årsmöte Roks årsmöte, 910 maj, arrangerades av 

kvinnojouren och tjejjouren Olivia i Alingsås, Lerum och 

Vårgårda. Katinka Ingves och Toktam Jahangiry läm

nade styrelsen efter fyra år som ledamöter. Avgick på 

mötet gjorde även ordförande Karin Svensson, samt 

ledamöterna Kinen Eriksson, Sara Athari, Elisabeth 

Mollberg och Emma Nygren. Årsmötet beslutade att 

omvälja Wiveca Holst från Tyresö kvinno och tjejjour 

och Beatrice UnanderScharin från Tjejjouren Ronja 

i Västerås. Zozan Inci, från Femcenter i Malmö, Sara 

Saadouni från Dunya Kvinno och tjejjour i Gustavs

berg och Lotta Holmgren från Kvinnojouren Blåklockan i Gävle valdes som nya ledamöter. 

Eftersom ingen ny ordförande valdes fick den nya styrelsen i uppgift att hålla ett extra  

årsmöte. 

Extra årsmöte hölls den 27 juni i Stockholm. Då valdes Zozan Inci som ordförande och Sara 

Saadoini lämnade sin post. Malin Olsson från Helga kvinnojour i Tranås, Elisabeth Björk från 

Alla kvinnors hus i Karlstad och Veronica Ljushammar från Kvinnojouren Iris i Luleå valdes 

som ledamöter. 

– Jag är glad och hedrad att ha fått medlemmarnas förtroende att 

leda Roks arbete. Roks är en organisation med 30åriga rötter när det 

kommer till att motverka mäns våld mot tjejer och kvinnor. Det ska bli 

otroligt roligt och spännande att, tillsammans med medlemmarna, föra 

organisationens arbete vidare, sa Zozan Inci efter det extra årsmötet.

ALMEDALEN

Den 28 juni till 5 juli var det Almedals-

vecka på Gotland. Wiveca Holst från 

Roks styrelse deltog i ett seminarium 

om pornografi och kampanjen Porr-

fritt. Sveriges Kvinnolobby anordnade 

tillsammans med Roks och Unizon en 

politikerpanel om surrogatmödraskap.

NORDISKA KVINNOR MOT VÅLD 

Roks och Unizon arrange

rade konferensen Nordiska 

Kvinnor mot Våld den 46 

september i Stockholm. 

Temat var ”Sexualisering 

av det offentliga rummet”. 

Talade gjorde bland andra 

jämställdhetsminister Åsa 

Regnér, författaren Maria 

Sveland, en av grundarna 

till Justice for women Julie 

Bindel och en av världens 

främsta antiporraktivister 

Gail Dines. Eva Engman och Mildred Hedberg från 

Kvinno jouren Iris i Luleå hade workshop om sitt arbete 

med prostitution och människohandel. 
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WORLD CONFERENCE OF WOMEN´S SHELTER 

Den 3–6 november drog den ambulerande World 

conference of women’s Shelter igång, denna gång 

i Haag. Kvinnor från 120 länder samlades för att 

i dagarna fyra diskutera mäns våld mot kvinnor i 

olika former. Zozan Inci, Veronica Ljushammar,  

Malin Olsson och Wiveca Holst från Roks styrelse 

fanns på plats och Roks föreläsning handlade om 

våld mot äldre. 

WAVE  
Samtidigt som World Conference of Women’s shelter pågick hade WAVE, 

Women Against Violence Europe, också möte i Haag då Roks tillsammans 

med stöd från flera medlemsorganisationer både i Norden och Europa 

drev igenom att prostitution ska vara en av tre fokusområden som Wave 

särskilt ska fokusera på. Målen som WAVE enades om är:

1. Ratificera och implementera Istanbulkonventionen

2. Stoppa all form av trafficking och prostitution

3. Öka antalet kvinnojourer och säkerställa hållbar finansiering

Läget i Europas länder gällande trafficking och prostitution ser väldigt 

olika ut, därför är det ett stort steg framåt att det nu enats om att  

arbeta mot att stoppa trafficking och prostitution.

EXIT

Sex ska inte vara till salu. Det är  

grunden i Exit prostitutionsprogram,  

ett nordiskt-baltiskt samarbete där 

Roks ingår som vill öppna dörren för 

kvinnor ut ur sex industrin. Projektet  

avslutades i november 2015 med en stor 

konferens i Helsingfors om exitprogram 

och prostitution. Wiveca Holst från  

styrelsen och Mildred Hedberg  

från Kvinnojouren Iris i Luleå  

deltog från Roks.

ÖPPET HUS 

Roks kanslis traditions

enliga Öppet Hus, som 

brukar hållas före som

maren, ägde istället 

rum den 11 december 

och blev en mysig 

glöggtillställning med 

mingel, skratt, kramar 

och utdelning av Roks 

pris Årets Kvinnogärning 2014, som tillföll författaren 

och aktivisten Parvin Ardalan. Eftersom Parvin själv inte 

kunde närvara, tog författaren Maria Modig från Svenska 

Pen emot priset å Parvins vägnar. 



UTBILDNINGAR OCH TRÄFFAR
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Under 2015 blev det rekord i utbildningar och träffar i Roks 
regi. Hela tio stycken hanns med, bl.a. utbildning för nya,  
utbildning för erfarna, barnträff för Roks barnansvariga,  
utbildning om socialstyrelsens föreskrifter, tjejjoursträff och 
anställda- och arbetsgivarkonferens.

Sagt av jourkvinnor och jourtjejer om några av Roks  
utbildningar och träffar:

 Föreläsarna var fantastiska!!! Jag grät efter Carin  
Holmgrens föredrag om feminism och normaliserings  processen. 
Och lyssnade nyfiket och kunskapstörstigt på Sandra Dahlén  
om normkritik!” 

 Riktigt bra föreläsare! Trodde att jag hade ganska bra koll 

på feminism redan, men dessa kvinnor tog upp nya perspektiv 

som jag inte hade tänkt på tidigare. Så lärorikt!”

 På det hela taget var det en bra blandning i programmet 
och också för mig som var ny gav det bra möjlig heter att skapa 
nya kontakter”

 Jag upplevde det som en mycket bra och intressant dag. 
Många utnyttjade den till att stämma av och höra hur andra 

jourer gör, vilket är positivt”

”

 

”
”
”
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ÅRETS KVINNOGÄRNING

Roks pris Årets kvinnogärning delas av tradition ut på 

Internationella kvinno dagen till ”någon som genom en 

anmärkningsvärd och signifikant gärning bidrar till att 

synliggöra och förändra den verklighet som mäns våld mot 

kvinnor utgör”.

Roks utmärkelse för Årets kvinnogärning 2015 gick till 

artisten och sångerskan Zara Larsson med motiveringen:

”Vi vill belöna henne för att hon med kraft 

och mod belyser det våld som kvinnor i  

offentligheten utsätts för, och för att hon 

utan minsta tvekan vågat sätta fingret på 

de patriarkala strukturer som ligger bakom. 

Zara Larssons självklara sätt att lyfta 

feministiska frågor är glädjande och 

inspirerande. Vi har henne att tacka för 

att vi fått se exempel på hur unga kvinnor 

utsätts och motarbetas, men att det samtidigt lönar sig att 

kämpa mot de krafter som försöker hålla dem tillbaka. 

Ordet förebild må vara slitet, men det finns inget annat sätt 

att beskriva en kvinna som så rakryggat står upp för sig själv 

och vägrar att bli tystad i ett ämne som berör oss alla.” 
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STYRELSE 
Roks leds av en arbetande styrelse med leda-
möter som kommer från olika medlemsjourer 
runt om i Sverige. Under året hölls 14 styrelse-
möten.

Zozan Inci, ordförande, Femcenter i Malmö
Beatrice Unander-Scharin, vice ordförande,  
Tjejjouren Ronja i Västerås
Wiveca Holst, kassör, Tyresö kvinno- och  
tjejjour
Elisabeth Björk, Alla Kvinnors Hus i Karlstad
Lotta Holmgren, Kvinnojouren Blåklockan  
i Gävle 
Malin Olsson, Helga kvinnojour i Tranås
Veronica Ljushammar, Kvinnojouren Iris  
i Luleå

Vid årsmötet i maj valdes Sara Saadouni från 
Dunya Kvinno- och tjejjour i Gustavsberg, in i 
Roks styrelse. Hon lämnade efter det extra  
årsmötet i juni sitt uppdrag.

VALBEREDNING 
Angela Beausang, Kvinnojouren Märta i Ljungby
Tina Olby, Motala kvinnojour
Toktam Jahangiry, Tjejjouren i Lund
Rosalin Inci, FemCenter i Malmö
Berit Söderström, Helga kvinnojour i Tranås

REVISORER 
Anna-Lena Mellquist, Kvinnojouren och tjej-
jouren Olivia i Alingsås/Lerum/Vårgårda

Mildred Hedberg, Kvinnojouren Iris i Luleå

Extern revisor: Marie Welin, auktoriserad  
revisor, PWC

Revisorsersättare: 

Inga-Lill Andersson Sjöblom, Kvinnojouren  
Maria i Gislaved
Britt Fjällström, Piteå Kvinnojour

KANSLI
De som under 2015 jobbat på kansliet är:
Susanne Andersson, kommunikatör 
Amanda Bondesson, webbredaktör  
Tjejjouren.se
Diana Zanzi Ferrando, administratör/ 
utbildningsansvarig
Colette van Luik, pressekreterare
Emma Persson, administratör
Bodil Ulate, arkivarie

Emma Grip-Sahlén, pressekreterare (slutat)
Charlotta Gustavsson, kanslichef (slutat)
Anna Holmqvist, pressekreterare (slutat)
Anette Hällnäs, kommunikatör (slutat)
Katherine Inca Zevallos, administratör (slutat)
Anja Soila, administratör (slutat)

Roks styrelse, överst från vänster: Veronica Ljushammar, Lotta Holmberg, Wiveca Holst, Malin Olsson, Elisabeth Björk.  

Sittande från vänster: Zozan Inci och Beatrice Unander-Scharin.
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ÅRSBOKSLUT FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015
Roks – Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige – Org nr 802012-5111

RESULTATRÄKNING

Föreningens intäkter Not 2015 2014
Medlems-, kurs-ochförsäljningsintäkter 643 856 663 883
Gåvor 104 254 108 941
Bidrag 2 17 939 294 19 102 110
Övriga verksamhetsintäkter 42 266 104 121
Summa föreningens intäkter 18 729 670 19 979 055

Föreningens kostnader
Direkta kostnader -5 271 555 -7 242 876
Övriga externa kostnader -8 334 096 -5 296 296
Personalkostnader 3 -4 820 412 -6 168 342
Avskrivningar -7 239
Övriga verksamhetskostnader -779
Summa föreningens kostnader -18 426 842 -18 714 753

Verksamhetsresultat 302 828 1 264 302

Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 4 11 52 028
Räntekostnader och liknande resultatposter -6 209 -1 342
Summa resultat från finansiella investeringar -6 198 50 686
Resultat efter finansiella poster 296 630 1 314 988

ÅRETS VINST 296 630 1 314 988

Fördelning av årets resultat
Årets resultat enligt resultaträkningen 296 630 1 314 988
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel/fonderingar från tidigare år 339 320
Avsättning till ändamålsbestämda medel -363 783 -454 767
Kvarstående belopp för året/balanserat kapital 272 167 860 221

BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR Not 2015-12-31 2014-12-31
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 5
Summa anläggningstillgångar 0 0

Omsättningstillgångar
Varulager mm
Handelsvaror 280 768 189 563
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 240 331 19 768
Övriga kortfristiga fordringar 187 154 28 343
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 461 244 249 402

888 729 297 513
Kortfristiga placeringar
Kortfristiga placeringar 6 2 711 490 2 715 308
Kassa och bank 5 358 871 5 126 834
Summa omsättningstillgångar 9 239 858 8 329 218
Summa Tillgångar 9 239 858 8 329 218

Eget kapital och skulder
Eget kapital 7
Ändamålsbestämda medel 1 797 727 1 773 264
Fritt eget kapital 4 825 849 3 535 324
Årets resultat 296 630 1 314 988

6 920 206 6 623 576
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 1 544 434 531 369
Övriga kortfristiga skulder 516 539 553 704
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 258 679 620 569

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 9 239 858 8 329 218
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NOTER

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt bokföringslagen 
och Bokföringsnämndens allmänna råd. Om inte annat 
framgår, är principerna oförändrade i jämförelse med 
föregående år.

Belopp är i kr om inget annat anges. Värderingsprinciper
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till an-
skaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Fordringar
Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell 
bedömning beräknas bli betalt.

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffnings-
värde minskat med avskrivningar enligt plan. Avskrivning 
görs systematiskt över den bedömda ekonomiska livsläng-
den. Härvid tillämpas följande avskrivningstider:

Inventarier 5 år

Varulager
Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-
principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och netto-
försäljningsvärdet på balansdagen.

Not 2 Bidrag 2015 2014
Föreningens bidrag fördelar sig enligt följande:
Statsbidrag 17 650 000 18 655 110
Projektbidrag 289 294 447 000
Summa 17 939 294 19 102 110

Not 3 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 2015 2014
Antal anställda
Kvinnor Sverige 5 7
Totalt 5 7
Löner och andra ersättningar
Styrelse: 561 733 907 412
Övriga anställda: 2 560 359 3 401 406
Totala löner och ersättningar 3 122 092 4 308 818
Sociala kostnader 1 139 944 1 341 390
Pensionskostnader 320 107 394 368

Not 4 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2015 2014
Ränteintäkter bank 22 874
Värdeförändring Banco 29 098
Övriga ränteintäkter 11 56
Summa 11 52 028

Not 5 Inventarier 2015 2014
Ingående anskaffningsvärden 3 654 308 3 654 308
Försäljningar och utrangeringar -3 468 759
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 185 549 3654 308
Ingående avskrivningar
Försäljningar och utrangeringar
Årets avskrivningar

-3 654 308
3 468 759

-3 647 069

-7 239
Utgående ackumulerade avskrivningar -185 549 -3 654 308
Utgående restvärde enligt plan 0 0

Not 6 Kortfristiga placeringar 2015 2014
Bancofonder 2 711 490 2 715 308
Marknadsvärde 2 711 490 2 715 308

Not 7 Eget kapital 2015 2014
Ändamålsbestämda medel Balanserat kapital Totalt eget kapital

Eget kapital 2014-12-31 1 773 264 4 850 312 6 623 576
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel -339 320 339 320
Avsättning till ändamålsbestämda medel 363 783 -363 783
Årets resultat    296 630    296 630
Eget kapital 2015-12-31 1 797 727 5 122 479 6 920 206

Ändamålsbestämda medel
Reservfond 1 000 000 1 000 000
Kvinno- och barnfonden 620 047 583 264
Tjejjouren.se 65 000 65 000
Personalaktivitet 112 680 125 000

1 797 727 1 773 264



Alingsås

Gislaved

Malmö

Göteborg

Mölndal

Olofström

Borlänge

Avesta

Arvika

Karlstad

Linköping

Norrköping

Örebro

Västerås
Fagersta

Haparanda

Kiruna

Sundsvall

Arvidsjaur

Gävle

Luleå

Bollnäs

Eslöv

Trollhättan

Hofors

Hagfors

Hudiksvall

Hultsfred

Härnösand

Jokkmokk

Kalix

Karlskoga

Ljungby

Ljusdal

Ludvika

Kramfors

Kungälv

Köping

Motala

Mora

Pajala

Partille

Piteå

Sala

Lund

Vilhelmina

Vansbro

Årjäng

Älvsbyn

Örnsköldsvik

Överkalix

Sunne

Skellefteå

Storuman

Lycksele

Sandviken

Tranås

Uppsala

Botkyrka

Enköping

Eskilstuna

Haninge

Norrtälje

Vallentuna

Österåker
Solna

Stockholm
Tyresö

Huddinge

Mark

Söderhamn

Uddevalla

Övriga jourer

ADA:s juridikjour/Göteborg 
Dövjouren/Kvinnogemenskap Härnösand 
Juridikjouren i Luleå 
Umeå juridikjour 
Uppsala juridikjour

Kvinnojour

Tjejjour

120 586*
ANTAL TIMMAR IDEELLT 

JOURARBETE

19 903*
TJEJER OCH KVINNOR JOUREN

VARIT I KONTAKT MED

En lista med alla jourer finns på www.roks.se*Siffrorna baseras på 50 svarande kvinnojourer och 23 svarande tjejjourer.
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ROKS MEDLEMSJOURER
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” Roks är en feministisk ideell sammanslutning  
av självständiga kvinnojourer och tjej jourer  

med könsmaktsförståelse. Organisationen är  
partipolitiskt och religiöst obunden.”

Ur Roks stadgar § 2



Roks, Hornsgatan 66, 118 21 Stockholm 
Telefon: 08-442 99 30, e-post: info@roks.se 

 www.roks.se

ROKS GÖR SKILLNAD!
Tillsammans stöttade Roks kvinnojourer och tjejjourer cirka 20 000 kvinnor, tjejer  
och barn under 2015. Och mer än 3 000 kvinnor och tjejer är medlemmar i våra 
jourer, men fler krafter behövs. Vill du också vara med i kampen för att stoppa 
mäns våld mot kvinnor? Det finns många olika sätt att engagera dig och göra nytta:

*  Kontakta en kvinnojour eller en tjejjour, gå en utbildning och bli aktiv där.  
Du bestämmer själv hur ofta och hur mycket. 

*  Finns det ingen kvinnojour eller tjejjour där du bor? Starta en egen,  
vi hjälper dig!

*  Beställ material från Roks, Tjejjouren.se och/eller från din lokala  
medlemsjour och sprid!

*  Stötta och synliggör jourrörelsens viktiga arbete genom att gilla oss  
på Facebook, Twitter (Roksnytt) och Instagram (Rokssverige) och följ  
oss på vår hemsida roks.se.

*  Skänk en gåva till Roks kvinno-, tjej- och barnfond på PG 49 06 279-9.  
Pengarna går direkt till de kvinnor, tjejer och barn som har kontakt  
med en jour. 

Du behövs!




