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ORDFÖRANDE HAR ORDET

3

Roks har en unik plats i svensk politik och samhälle. Vårt namn är förknippat 
med de stora kvinnofridsreformerna och ur Roks metoder och kunskap har 
kvinnojoursrörelsen vuxit fram och utvecklats. Tjejjourernas historia börjar lite 
senare men de har adderat extremt viktig kunskap till rörelsen under de mer 
än tjugo år de har funnits. Det är därför både stort och fint att få leda denna 
organisation!

När en organisation byter ordförande följer ofta en tid av arbete inåt. Så också 
nu. Styrelsen har initierat ett arbete för att spetsa vår verksamhet och för att finna  
arbets former som tar tillvara den unika organisation vi är.

Roks är en idéburen organisation, som vilar på ideella jourkvinnors och jourtjejers arbete. 
Det betyder att vi behöver avsätta tid för de demokratiska processerna att verka och att 
vi behöver ha med oss att dessa processer inte liknar marknadens snabba rörelser. Det är 
också viktigt att vi vårdar och känner de idéer som bär oss och ser hur de skiljer oss från 
andra aktörer på våldsfältet – ett fält som tjänar som födkrok åt allt fler. För det har blivit 
en marknad, mäns våld mot kvinnor. 

Mycket riktigt har delar av året ägnats åt att kämpa mot den upphandlingsvåg som slår 
över vårt verksamhetsområde. Men också åt att tydliggöra Roks idé och verksamhet.

I vår idé och metod ligger tanken att kvinnor och tjejer möter och stöttar kvinnor och tjejer 
nedfälld som en grundstomme. Inte för att vi hittat på tanken om separatism och sedan 
försökt arbeta så – tvärt om. Vår metod är en naturlig fortsättning på och en konsekvens av 
vår kunskap. 

Vill vi förstå mäns våld mot kvinnor måste vi se våldets utbredning och därmed dess plats 
i samhället. Ser vi det inser vi också våldets roll för vad det betyder att vara tjej och kvinna. 
Tänk alla tjejers och kvinnors berättelser inom #metoo, och hör det som vi i Roks har talat 
om och arbetat med i 35 år.

Det är därför vår kunskap om våld gör att du bara möter kvinnor och tjejer på våra jourer. 
Det är svaret på den våldsverklighet vi ser. Och Roks arbetar alltid med kvinnors, tjejers 
och barns verkligheter. Vi förutsätter inte en jämställdhet som inte finns. Vi söker inte gil
lande hos politiker och myndigheter genom att anpassa språk, analyser, målgrupper eller 
stadgar. Vi arbetar med kunskap, trygghet och stöd och vi finns för kvinnornas, tjejernas 
och barnens skull.

I år har vi fortsatt vårt fokus Våld och vårdnad, om barns och mammors rätt mot våld
samma fäder. Vi ser hur svårt det är för samhället att se och erkänna barns och kvinnors 
rätt. Vi har etablerat viktiga kontakter med politiker och tillsammans med kunniga och 
rent fantastiska jourkvinnor påbörjat ett opinionsarbete mot upphandlingar av ”skyddade 
boenden”. Vi har haft en nationell utbildningsträff på Rönneberga och välkomnat en ny 
kanslichef och en pressekreterare. Vi har slöjdat på vårt nya fokus Våldet har ingen 18års
gräns tillsammans med tjejjourerna. Det tror vi mycket på! Styrelsen har formerat sig och 
det kvalitetsarbete som sjösattes för något år sedan har intensifierats. Bland mycket annat. 

Inåt, utåt, uppåt. Det fångar väl Roks år 2018!

 Jenny Westerstrand 
Ordförande Roks



KVINNOJOURER
I december 2018 var 59 kvinnojourer medlemmar i Roks. 

Statistiken nedan bygger på kvinnojourernas inrapporterade statistik till Roks. Statistiken är 
baserad på svar från 36-39 kvinnojourer – alla kvinnojourer har inte rapporterat in statistik 
för alla frågor. För att göra sifforna från 2016 och 2017 jämförbara med 2018 har statistiken 
räknats om så att de motsvarar lika många svaranden som 2018. 

ANSTÄLLDA JOURKVINNOR ANTAL AKTIVA IDEELLA JOURKVINNOR

ANTAL KVINNOR OCH BARN SOM BOTT PÅ JOUREN  
OCH ANTAL AVVISNINGAR 

20172016 2018

24 609
28 516 27 944

32 742

23 711
30 711

Antal nätter för kvinnor Antal nätter för barn

   

ANTAL NÄTTER KVINNOR OCH BARN BOTT 
PÅ JOUREN

DEN FÖRSTA KONTAKTEN MED 
KVINNOJOUREN TOGS AV

VEM VAR FÖRÖVAREN?

ANTAL MEDLEMMAR

Antal anställda Total arbetstid, beräknat på heltider

20172016 2018

82

108 111

65
87 86

20172016 2018

558 628 700

20172016 2018

2 004 2 074 2 048

Kvinnliga förövare

Manliga förövare
1 %

99 %

Kvinnan själv

Anhörig, vän, bekant

Yrkesutövande

9 %

61 %

30 %

505

20172016 2018

Antal kvinnor som bott på jouren Antal barn som bott på jouren 

Antal avvisningar p.g.a. platsbrist på jouren 

1 287
1 075

822

513
410

512 538 522
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TJEJJOURER
I december 2018 var 37 tjejjourer medlemmar i Roks. 

Statistiken nedan bygger på tjejjourernas inrapporterade statistik till Roks. Statistiken är  
baserad på svar från 17-24 tjejjourer – alla tjejjourer har inte rapporterat in statistik för alla 
frågor. För att göra sifforna från 2016 och 2017 jämförbara med 2018 har statistiken räknats 
om så att de motsvarar lika många svaranden som 2018. 

ANSTÄLLDA JOURTJEJER ANTAL AKTIVA IDEELLA JOURTJEJER

UTBILDADE JOURTJEJER UNDER ÅRET

VEM VAR FÖRÖVAREN?

ANTAL KONTAKTER MED TJEJER ANTAL MEDLEMMAR

TOPP FEM VANLIGASTE FRÅGORNA  
I SAMTAL MED STÖDSÖKANDE

1. Dålig självkänsla, ångest, depression (2 516)
2. Relationer och ensamhet (949)
3. Kroppen (872)
4. Självmordstankar (642)
5. Våldtäkt (620)

2017

Antal anställda

2016 2018

Totalt arbetstid, beräknad på heltider

17

23 22

13 12
14,5

20172016 2018

313 344
307

20172016 2018

7 336
9 293 9 141

20172016 2018

763

547
623

20172016 2018

101

202
169

Kvinnliga förövare

Manliga förövare

87,5 %

12,5 %
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NYA OCH JUBILERANDE JOURER
NYA MEDLEMMAR

Under året har Roks fått två nya medlemsjourer:

Tjejjouren Dalia, Borlänge

Kvinno- och tjejjouren Avesta

FIRAT HAR:

KVINNO- OCH TJEJJOUREN ADA

I hela 40 år har kvinno- och tjejjouren ADA  
i Göteborg stöttat våldsutsatta kvinnor, tjejer 
och barn. Det firades genom ett föredrag om 
ADAs 40-åriga historia och om kvinnojour-
rörelsens utveckling i en konferens den  
26 november om våldsförebyggande arbete med 
anledning av FNs instiftade dag om avskaffandet av 
mäns våld mot kvinnor. Konferensen arrangerades av 
Dialoga – kompetenscentrum om våld och nära relationer och Länsstyrelsen i 
Västra Götalands län. I samband med föreläsningen visade de även upp sin 
utställning som de arbetat på under året om ADAs historia.

ADA startade sin jourverksamhet för våldsutsatta kvinnor 1978 genom att öpp-
na en jourtelefon. Jourverksamheten huserade då i Göteborgs Kvinno hus under 
namnet Kvinnohusets Krisjour. Kvinnohusets Krisjour var den första jourverk-
samheten för våldsutsatta kvinnor i Sverige och som fortfarande bedrivs som en 
separatistisk ideell förening som riktar sig till våldsutsatta kvinnor. 

TJEJJOUREN LULEÅ

Tjejjouren Luleå fyllde 20 år den 13 oktober. Jubileet firades med en feministisk 
hantverksmässa i samarbete med Bryggeriet med konst, design och hantverk i 
alla dess former. 

Syftet var att lyfta och stötta systerskapet genom att bjuda in kreatörer som 
identifierar sig som kvinna eller tjej att medverka.
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UTBILDNINGAR OCH TRÄFFAR
BARNEN I FOKUS, Kista 10–11 februari

“Känner mig alltid trygg till att ställa frågor och alla föreläsare var noga med 
att fråga ifall det fanns några frågor och hade tid över i slutet för frågor. Väldigt 
bra.”

“Många praktiska tips på hur vi bör reagera i mötet med 
barn som berättar”

UTBILDNING FÖR ERFARNA, 15–16 september

“Bäst var att få prata med alla dessa fantastiska 
kvinnor som besitter så mycket kunskap.”

“Det var viktigt att få kunskap om sekundär 
traumatisering och hur lika det är för oss alla 
som engagerar och i en kvinno- eller tjejjour.”

“Jag uppskattade att få mer kunskap om ämnen 
som är relevanta för oss.“

ANSTÄLLDATRÄFF, 26–28 oktober

“Jag fick ökad kunskap och förståelse för hur det är att jobba på en mindre 
jour.”

“Det bästa var all tid vi fick prata och reflektera med kvinnor från andra jourer.”

PEPPHELG, Rönneberga 30 november – 2 december

“Jag förstår det praktiska i att lägga träffar i Stockholm men det skulle vara 
trevligt om de kunde spridas mer över landet! Olika manifestationer skulle 
kunna hållas på orter där jourerna annars är för små för sådana  
arrangemang. “

SYSTERRÅD, 16 september 

2018 års systerråd blev ett energifyllt möte som samlade cirka 80 jour-
kvinnor och jourtjejer. Frågor som diskuterades var: Hur ska jourerna nå  
ut till målgruppen lokalt? Kan vem som helst ta hand om vålds utsatta?  
Hur räknas ideella jourtimmar?  HBTQ-certifiering var också en fråga som 
diskuterades.
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NEDSLAG UNDER ÅRET

8 MARS 

På internationella kvinno-
dagen arrangerade Roks  

kvinnojourer och tjejjourer 
som vanligt många manifes-
tationer, demonstrationer, 

föreläsningar, festivaler och 
andra evenemang. Dagen 
fylldes med både kamp  

och glädje!

VÅRDNADSTVISTER I FOKUS PÅ INTERNATIONELLA BROTTSOFFERDAGEN

22 februari arrangerade Roks en uppskattad föreläsning och panel-

debatt där vi fokuserade på våld i vårdnadstvister. Föreläste gjorde 

Jessica Engman, tidigare styrelseledamot i Roks. I panelen satt  

Rebecca Lagh, advokat från Barbro Sjöqvists advokatbyrå, Lotta  

Sjögren, socionom på familjerätten i Hässelby-Vällingby och Linn  

Moser Hällen och Eveliina Sinisalo, båda socionomer och numera 

föreläsare på Arvid utbildningar. Jessica Engman dåvarande styrel-

seledamot presenterade Roks rapport Våld och vårdnad. Panelen 

diskuterade de problem som finns och vilka konkreta åtgärder som 

behövs för att kvinnor och barn ska kunna skyddas från umgänge med en våldsam pappa.

VECKA 17: AKTIONSVECKA MOT PORNOGRAFI

Med nytt kampanjmaterial drog 

Roks aktionsvecka i gång vecka 17. 

Det bubblade av aktiviteter runt om 

i landet. Några jourer föreläste på 

skolor, andra visade filmen Pornland 

och hade efterföljande diskussioner. 

Ytterligare andra utförde aktioner på 

stan för att uppmärksamma det våld 

som porr innebär mot framför allt kvinnor och barn.

ROKS ÅRSMÖTE

Den 5-6 maj arrangerades Roks årsmöte i Stockholm. Bland annat beslutades det att tjejjourer som delar förening med en kvinnojour ska ha rätt till eget ombud på Roks årsmöten, att Roks fokus de kommande åren är att lyfta unga tjejers utsatthet för våld och att Roks årligen ska dela ut ett pris till jourer som på ett inspirerande sätt synliggjort mäns våld mot kvinnor, tjejer och barn. Dessutom avtackades Roks tidigare ordförande,  Zozan Inci, och Jenny Westerstrand valdes in som ny ordförande.  
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MONTERSAMTAL PÅ BOKMÄSSAN

I september hade Roks en monter  

på bokmässan som bekvinnades dels 

av styrelsemedlemmar och dels av jour

kvinnor från lokala kvinnojourer. Ett 

nummer av Kvinnotryck lanserades och 

i montern hölls en liten samtalsserie på 

30 minuter per samtal, med journalister, 

forskare och författare. Montern  

var välbesökt och många samtal  

fördes med intresserade.

NKMV I HELSINGFORS

Nordiska kvinnor mot våld hölls 13 september i Helsingfors.  

Roks deltog med fyra styrelseledamöter och cirka femtio 

jourkvinnor och jourtjejer. Roks anordnade ett seminarium 

tillsammans med Unizon om porr och prostitution. Semina

riet hölls i två omgångar och lockade en stor publik. Roks 

hade bjudit in företrädare för Inte din Hora som talade om 

myter om prostitution. Konferensen gav tillfälle för styrelsen 

att träffa de medverkande jourerna och att stämma av läget i 

Norden vad avser Roks frågor.

NÄTVERKANDE I ALMEDALEN
Roks deltog med en delegation från 
styrelsen som närvarade under större 
delen av veckan. De enskilda ledamö
terna nätverkade och besökte många 
seminarier. Ordförande och vice ordfö
rande deltog i paneler och evenemang 
anordnade av Tryggare Sverige och 
Unga makthavare. Roks ordnade dess
utom ett större och uppskattat seminarium där Eva Diesen presenterade rapporten Våld och vårdnad. Ordföranden och vice ordföranden hade enskilda möten med politiker från riksdagen och från EUparlamentet. 
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DEBATTARTIKLAR

Roks har under 2018 fått drygt 20 debattartiklar publicerade. 

Vi har blivit publicerade i följande tidningar: Aftonbladet, Alingsås tidning,  
Dagens Nyheter, Dagens samhälle, ETC, Expressen, Feministiskt perspektiv, 
Folkbladet, Motala tidning, Norrbottenskuriren, Norrländska Socialdemokraten, 
Nya Wermlands-Tidning, Partille tidning, Piteå tidning, SVT, Sydöstran, Tranås 
tidning och Ystad Allehanda.

Intervjuer med ordföranden har publicerats i ETC, Expressens morgon-tv,  
Hallandsposten, Hem och hyra, Kuriren, Tidningen Syre, TT, Sveriges radio   
och Sveriges television.

Ämnen vi lyft i debatten har varit: 

Kunskap krävs om dödligt våld mot kvinnor, Skärpt rättstillämpning viktigare 
än ny samtyckeslag, Fel fokus i våldsutredning, Att bli slagen av sina närmaste, 
Barn som bestämmer sitt juridiska kön, Att privata aktörer hotar kvinnojourer-
nas arbete, Varför det är svårt att lämna en destruktiv relation, Varningstecken 
som tyder på att en man i ens närhet är våldsam, Upphandling av jourer, Hotet 
mot kvinnors rättigheter.

Utöver våra debattartiklar har vi intervjuats eller uppmärksammats i tidningar, 
radio och tv. Några exempel:
När Cissi Wallin fick Roks utmärkelse Årets Kvinnogärning 2017 plockade TT 
upp nyheten, vilket ledde till att 28 tidningar och sajter publicerade en notis om 
detta. 

Bevakningen kring #metoolåten ”Vad dom än säger” (där behållningen går till 
Roks Aurorafond) resulterade i 18 artiklar.

När Kajsa Ekis Ekman avbokades från en porrkonferens efter en het trans-
debatt, uppmärksammades detta i både nyhetsmedia och i debattartiklar.  
Roks tidning Kvinnotryck valde också att beskriva bakgrunden till debatten i  
ett nummer.





ÅRETS KVINNOGÄRNING

Författaren, journalisten och debattören  
Alexandra Pascalidou tilldelades utmärkelsen 
Årets Kvinno gärning 2018 på Internationella 
kvinnodagen.

Utmärkelsen går varje år till ”någon som genom 
en anmärkningsvärd och signifikant gärning har 
bidragit till att mäns våld mot kvinnor lyfts fram 
i ljuset och visat att denna verklighet, som alltför 
många kvinnor lever i, också går att förändra”.

Alexandra Pascalidou tilldelades priset för att hon under många år stått 
upp för kvinnors och tjejers rätt. När tiderna hårdnat har Alexandras röst 
inte blivit svagare – utan ökat i styrka, klarhet och mod. Genom att röra sig 
över länder, regioner, städer och stadsdelar har Alexandra Pascalidou i sin 
gärning sett och gett röst åt kvinnor som annars sällan hörs tala om det 
de ser, vet och upplever.

I sin bok ”Mammorna” skildrar Alexandra Pascalidou med mod och  
kärlek, men utan sentimentalitet, mödrars liv, med och i närheten av 
mäns våld och i våldets konsekvenser. Hon låter mödrarna tala och det 
framträder ett mönster av olika sorters marginalisering, men också en 
enorm styrka och klara blickar på en värld och ett samhälle, som dessvär-
re många gånger tittar bort.

– Jag hoppas få möjlighet att fortsätta ge dessa kvinnor längst ner i sam-
hällets hierarkier röster, namn och ansikten. För det är inte självklart.

Hur ser du på framtiden?

– Med hopp och obändig optimism. Det här priset går inte bara till mig 
utan till alla mammor som kämpar. Priset går till alla modiga kvinnor som 
driver frågorna och stör de patriarkala strukturerna som traditionellt för-
minskat, förnedrat och förtryckt kvinnor. Jag är optimistisk också för att 
jag ser fler män som axlar ansvar och ser att denna kamp är allas kamp.
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ÅRSBOKSLUT 2018
Roks – Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige – Org nr 802012-5111

RESULTATRÄKNING
FÖRENINGENS INTÄKTER Not 2018 2017
Medlems, kurs och försäljningsintäkter 2 978 461 616 949
Gåvor* 3 720 93 180
Bidrag 3 15 784 025 14 263 925
Övriga verksamhetsintäkter 4 68 975 49 434
Summa föreningens intäkter 16 835 181 15 023 488

Föreningens kostnader
Produktionskostnader för utbildningar 5 3 726 231 3 115 877
Övriga externa kostnader 6 025 877 6 224 688
Personalkostnader 6 7 261 547 5 786 515
Övriga verksamhetskostnader 9 255 1 631
Summa föreningens kostnader -17 022 910 -15 128 711

Verksamhetsresultat -187 728 -105 224

Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 7 22 163 27
Räntekostnader och liknande resultatposter 8 810 1 382
Summa resultat från finansiella investeringar 21 353 1 409
Resultat efter finansiella poster 166 376 106 632

ÅRETS VINST/FÖRLUST -166 376 -106 632

Fördelning av årets resultat
Årets resultat enligt resultaträkningen 166 376 106 632
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel/fonderingar från tidigare år 542 095 513 925
Avsättning till ändamålsbestämda medel 392 858 514 848
Kvarstående belopp för året/balanserat kapital 17 138 107 555

*) En del av gåvorna redovisas på raden ovan (Medlems, kurs och försäljningsintäkter).

BALANSRÄKNING
TILLGÅNGAR Not 2018-12-31 2017-12-31

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Handelsvaror 148 006 196 873
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 492 688 123 539
Övriga kortfristiga fordringar 143 6 313
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 391 796 407 051

884 341 536 903
Kortfristiga placeringar
Kortfristiga placeringar 9 2 711 490 2 711 490
Kassa och bank 5 973 428 5 508 857
Summa omsättningstillgångar 9 717 265 8 954 124
Summa tillgångar 9 717 265 8 954 124

Eget kapital och skulder 2018-12-31 2017-12-31
Eget kapital 10
Ändamålsbestämda medel 1 817 880 1 967 117
Fritt eget kapital 5 292 399 5 249 794
Årets resultat 166 376 106 632
Summa anläggningstillgångar 6 943 903 7 110 279

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 1 594 997 1 046 627
Övriga kortfristiga skulder 555 757 646 799
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 622 607 150 419

2 773 361 1 843 845

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 9 717 265 8 954 124
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Not 2 Medlems-, kurs- och försäljningsintäkter 2018 2017

Föreningens medlems, kurs och försäljningsintäkter
fördelar sig enligt följande:

Medlemsavgifter 53 436 50 438

Prenumerationsintäkter Kvinnotryck*) 9 560 140 558 

Försäljning  böcker och material **) 118 818 

Kurs och konferensintäkter 376 338 222 325 
Fakturerade kostnader 539 127 84 810 
Summa 978 461 616 949

*) Kvinnotryck blev gratis för jourkvinnor och jourtjejer 2018. 
**) Redovisas tillsammans med kurs och konferensintäkterna 2018.

Not 3  Bidrag 2018 2017

Föreningens bidrag fördelar sig enligt följande:
Statsbidrag 15 558 824 13 750 000 
Projektbidrag 225 201 513 925 
Summa 15 784 025 14 263 925 

Not 4  Övriga verksamhetsintäkter 2018-12-31 2017-12-31

Medlemsavgifter Porrfritt 41 000 45 500 
Övriga verksamhetsintäkter 27 975 3 934 
Summa 68 975 49 434 

Not 5  Produktionskostnader för utbildningar 2018-12-31 2017-12-31

Kurs och konferenskostnader 3 142 364 2 110 484 
Lämnade bidrag 535 000 837 126 
Förändring av lager 48 867 168 267 
Summa 3 726 231 3 115 877 

Not 6 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 2018 2017

Antal anställda  
Kvinnor Sverige 7 7 
Totalt 7 7 

Löner och andra ersättningar  
Styrelse: 1 330 431 937 159 
Anställda:  3 339 414 2 645 362
Totala löner och ersättningar 4 669 845 3 582 522 

Sociala avgifter 1 455 178 1 178 083 
Pensionskostnader 527 978 334 993

Not 7  Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2018 2017

Övriga ränteintäkter 22 163 27
Summa 22 163 -27

Not 8 Övriga räntekostnader och liknande resultatposter 2018 2017

Finansiella kostnader 810 1 382 
Summa -810 -1 382 

Not 9  Kortfristiga placeringar 2018-12-31 2017-12-31

Bancofonder 2 711 490 2 711 490 
Marknadsvärde 2 709 913 2 717 443 

Not 10  Eget kapital Ändamålsbestämda medel Balanserat kaptial Totalt eget kapital

Eget kapital 2017-12-31 1 967 117 5 143 162 7 110 279
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel 542 095 542 095 
Avsättning till ändamålsbestämda medel 392 858 392 858
Årets resultat  166 376 166 376
Summa 1 817 880 5 126 023 6 943 903

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 svenska kronor om inget annat anges.

Värderingsprinciper
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaff
ningsvärden om inget annat anges nedan.

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

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat 
med avskrivningar enligt plan. Avskrivning görs systematiskt över den 
bedömda ekonomiska livslängden. Härvid tillämpas följande avskriv
ningstider:

Inventarier 5 år

Varulager
Varulagret värderas, med tillämpning av förstin förstutprincipen, 
till det lägsta av anskaffningsvärdet och netto försäljningsvärdet på 
balansdagen.

Andamålsbestämda medel 2018-12-31 2017-12-31
Reservfond  1 000 000 1 000 000
Aurorafonden  691 525 879 887
Tjejjouren.se 111 220 65 000 
Personalaktivitet 15 135 22 230

   Totalt  1 817 880 1 967 117
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STYRELSE
Roks styrelse består av nio ledamöter från Roks 
kvinnojourer och tjejjourer. Dessa valdes in på 
årsmötet 2018:

Jenny Westerstrand, ordförande, Haninge  
kvinnojour

Maja Ahrman, vice ordförande, Stockholms  
tjejjour

Gunvor Söderberg, kassör, Kvinnojouren i  
Mark – Svenljunga – Tranemo

Eva Hoffman, ledamot, Kvinnojouren i Sundsvall

Liselotte Falk, ledamot, Kvinnojouren Frideborg

Adine Samadi, ledamot, Tjejjouren i Luleå

Caroline Högstedt, ledamot, Alla kvinnors hus

Avgick höst 2018:

Malin von Wachenfeldt, ledamot,  
Svea kvinnojour 

Emilia Nilsson, ledamot, Tjejjouren Vilda

VALBEREDNING
Anki Bloom, Partille Kvinnojour

Soledad Varela, Tjejjouren Ronja

Annelie Synnergren, Kvinnojouren Mark –  
Svenljunga – Tranemo

Tina Olby, Motala Kvinnojour

Kerstin Olsson, Kvinnojouren Iris

Från vänster Malin von Wachenfelt, Liselotte Falk,  Adine Samadi, Caroline Högstedt, Eva Hoffman, Maja Ahrman,Jenny Westertrand (ordf),  

Emilia NIlsson och Gunvor Söderberg

REVISORER
AnneMarie Karlsson, Vallentuna kvinnojour

Marita Lindqvist Kitschke, Kvinnojouren Olivia 

Ersättare

Berit Söderström, Kvinnojouren Helga i Tranås

IngaLill Bjartén, Kvinnojouren på Österlen

KANSLI
Amanda Bondesson, webbredaktör på  
Tjejjouren.se

Annette Collin, kanslichef

Diana Zanzi Ferrando, administratör  
utbildningar (tjänstledig)

Christina Lindström, pressekreterare

Emma Persson, administratör och utredare

Jasmine Ek, vik. administratör

Helena Åman, vik administratör

Maisa Ek, ekonom

Marion Ivansdotter, vik. administratör

Sofia Proofh, vik. administratör

Susanne Andersson, kommunikatör



Alingsås

Gislaved

Malmö

Göteborg

Mölndal

Olofström

Borlänge

Arvika

Karlstad

Linköping

Norrköping

Örebro

Västerås

Fagersta

Haparanda

Kiruna

Sundsvall

Arvidsjaur

Gävle

Luleå

Eslöv

Trollhättan

Hofors

Hagfors

Hudiksvall

Hultsfred

Härnösand

Kalix

Karlskoga

Ljungby

Ludvika

Kramfors

Kungälv

Köping

Motala

Mora

Partille

Sala

Lund

Vilhelmina

Vansbro

Älvsbyn

Örnsköldsvik

Övertorneå

Skellefteå

Storuman

Lycksele

Sandviken

Tranås

Enköping

Haninge

Norrtälje

Vallentuna

Österåker

Solna

Stockholm
Tyresö

Kinna

Söderhamn

Vimmerby
Angered

Hedemora

Kumla

Vällingby

Österlen

Avesta

Botkyrka

Övriga jourer

ADA:s juridikjour/Göteborg 
Dövjouren/Kvinnogemenskap Härnösand
Finska kvinnojouren Piilopirtti/Angered 
Juridikjouren i Luleå 
Umeå juridikjour 
Uppsala juridikjour

Kvinnojour

Tjejjour

En lista med alla jourer finns på www.roks.se
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7 601
TJEJER OCH KVINNOR JOUREN

VARIT I KONTAKT MED

ROKS MEDLEMSJOURER

88 963 
ANTAL TIMMAR IDEELLT

 ARBETE

Antal svarande kvinnojourer på den frågan: 39
Antal svarande tjejjourer på den frågan: 23

Antal svarande kvinnojourer på den frågan: 37
Antal svarande tjejjourer på den frågan: 24



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

 www.roks.se

DET HÄR ÄR ROKS
Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, är en riksorganisation 
för Sveriges kvinno- och tjejjourer, med uppdrag att i feministisk anda verka mot mäns 
våld mot kvinnor, tjejer och barn.

Roks är den enda riksorganisationen i Sverige som jobbar enbart för och med kvinno- 
och tjejjourer. Roks medlemsjourer samlar kvinnor och tjejer som engagerat sig ideellt 
för att stötta och skydda kvinnor, tjejer och barn som utsätts för mäns våld, för våld i 
lesbiska relationer eller behöver annat stöd.

Roks arbetar på uppdrag av medlemsjourerna, som alla är egna föreningar. Genom ut-
bildningshelger och konferenser erbjuder Roks kompetensutveckling och möjligheter  
till erfarenhetsutbyte för medlemmarna. Roks tar också fram utbildningsmaterial och 
annan kunskap som jourerna kan använda sig av.

En viktig uppgift för Roks är att bevaka lagförslag och remisser om kvinnofrid och mäns 
våld mot kvinnor, och följa upp hur lagstiftningen fungerar i verkligheten. Roks arbetar 
också utåtriktat för att nå ut till allmänheten och väcka opinion kring det samhälls-
problem som mäns våld mot kvinnor fortfarande är.

 Tillsammans i systerskap för en värld  

fri från mäns våld och förtryck”
   Roks vision

”
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