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Styrelsen har bestått av: Ordförande Cecilia Forss, kassör
Sandra Svensson och ledamöterna Tessan Nordeman och
Karl Monsen. Emilia Nordgren ingick inledningsvis i styrelsen
som ordförande men har under året avgått. Därefter tog
Cecilia Forss (som först valdes till suppleant) över ansvaret
som ordförande.
Styrelsen har haft 8 möten under året.

Grrl Tech är en förening som bedriver jämställdhetsarbete på bred front! Vi arbetar utifrån en stark
värdegrund om alla människors lika värde oavsett
sexualitet, könsidentitet, funktionsförmåga eller
kulturell bakgrund. Grrl Tech verkar för att sprida
kunskap och engagemang för att skapa ett jämställt
och ett normkritiskt samhälle och i den andan
intresserar vi oss för hur samhällsförändrande
jämställdhetsarbete kan utföras på olika
entreprenöriella sätt och nivåer.

Historia
Föreningen Grrl Tech bildades år 2001. Startskottet
var ett besök på ett 100 personer stort LAN där inte
en enda av deltagarna var tjej, och då insåg vi att det
måste vi försöka förändra! Genom åren har Grrl Tech
varit involverade i många verksamheter – både själva
och tillsammans med andra föreningar,
organisationer och projekt. Bland annat har vi
arrangerat aktiviteter med inriktning på film och
musik, varit med på LAN, besökt festivaler, gjort
studieresor, arrangerat konserter och stöttat många
unga som producerat radio, film, TV, konst och som
velat starta egna företag. Grrl Tech har också gjort
externa uppdrag genom föreläsningar, utbildningar
för både vuxna och unga, gjort enkäter om
ungdomskultur till politiker, samarbetat med
högskolor och universitet kring jämställdhetskartläggningar, suttit med i Länsstyrelsens
Kronobergs läns jämställdhetsråd och gjort
strategiarbeten kring att få fler sökande tjejer till
tekniska utbildningar samt mycket, mycket mer.

På Blodigt Allvar
Grrl Tech driver just nu Arvsfondsprojektet På Blodigt Allvar
som handlar om att öka medvetenheten om mensvärk och
mensrelaterade problem och hjälpa unga personer som lider
av kraftiga, begränsande besvär till rätt vård.

På tal om 6
En annan central del av Grrl Techs verksamhet är På tal om 6
som är ett normkritiskt och filmbaserat undervisningsmaterial
om sexualitet som består av 29 kortfilmer. Vi erbjuder
konsultation i normkritiska metoder, både i och utanför skolan.

På Blodigt Allvar
I oktober 2018 lanserade vi pablodigtallvar.se som
består av artiklar, informationsfilmer samt ett digitalt
mensvärkstest. I och med lanseringen av hemsidan har vi
jobbat flitigt med att sprida projektets material genom
marknadsföring på sociala medier, kampanjfilmer med
kända profiler, varit med i lokalradion, gjort utskick av
trycksaker till ungdomsmottagningar och tjejjourer och
genom fysiska presentationer. Vi har även
tillgänglighetsanpassat hemsidan genom att lägga till en
talsyntes, anpassat den till skärmläsare och lanserat en
version av sidan på engelska. Projektets alla filmer finns
nu också tillgängliga med svenska och engelska
undertexter.
Vi har rekryterat en ungdomsredaktion som bestått av 5
personer mellan 15-20 år. De har träffats ett tiotal
gånger och representerat projektet på evenemang som
Clara Henrys föreställning i Jönköping och på en tjejkväll
på ungdomshuset BG i Växjö.
Efter årsskiftet har projektet främst fokuserat på
översättning av hemsidan på ytterligare 3 språk
(arabiska, somali och dari) och på en fortsättningsansökan av På Blodigt Allvar riktat mot lärare och
elevhälsa. Framöver kommer det även en artikel i
tidningen Metro i samarbete med RFSU och en film från
nyhetsbyrån KIT är planerade att publiceras och spridas
under våren 2019.
Pyssel
Under året har det anordnats 8 st feministiska
pysselkvällar på initiativ av Sofia Jaeger och Tessan
Nordeman i samarbete med Studiefrämjandet i Växjö.
Träffarna har haft mellan 3-8 deltagare och olika teman
såsom lagning, julpyssel och tyg. Vissa träffar har varit i
Hemslöjden Kronobergs lokaler.
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Styrelsen, personalen, volontärer,
ambassadörer och alla fantastiska
deltagare som varit med på
våra aktiviteter!

