Grrl Tech verksamhetsplan
2019/2020
Grrl Techs fokus kommer under året att vara medlemsstöd, projektverksamhet och styrelseutveckling.
Fortfarande är mycket nytt i föreningen sedan vi blev arbetsgivare och det förra verksamhetsåret
innehöll två lokalbyten, sjukskrivning av personal och en del utmaningar med projektet På blodigt
allvar. Under det kommande året kommer arbetsgivarfrågor fortsätta vara en stående punkt på
dagordningen samt att styrelsen fortsätter att arbeta med demokratiska mötestekniker.
Verksamheten På tal om 6 lever vidare i Grrl Techs regi och vi erbjuder rådgivning om normkritik till
skolpersonal och även föreläsningar för ungdomsledare som jobbar inom organisationer och föreningar
utanför skolan om hur de kan bli normkritiska förebilder. I år kommer vi uppdatera vårt material och
målet är att flera medlemmar ska utbildas för att kunna delta i verksamheten. Distributionsavtalet med
Swedish Films fortlöper och royaltyintäkterna från filmförsäljningen är fria medel som föreningen
förfogar över.
Projektet På Blodigt Allvar skulle egentligen avslutats den 31 april i år men kommer fortsätta med tre
eller fyra månaders förlängning med Arvsfondens godkännande. Dessa extra månader beror på
förändringar i personalen och fokus är fortlevnad av projektet både internt i GrrlTech men också i
samarbete med externa aktörer. Vi ska också arbeta med att sprida projektresultat och information
kring mensrelaterade begränsningar till målgrupp 2, dvs vuxna som arbetar med ungdomar.
Grrl Tech vill vara en förening dit engagerade människor söker sig för att förverkliga projektidéer. Vi
vill ge våra medlemmar stöd, hjälp att arrangera, marknadsföra och skapa nya projekt och
verksamheter. Flera medlemmar har börjat ett samtal kring en projektansökan som handlar om
tekniskt stöd i vardagen till vuxna och möten är inplanerade under våren med Attention Kronoberg och
Autism och Aspbergerförbundet för ett eventuellt samarbete. Vi kommer också att ansökan om ett
fortsättningsprojekt till På blodigt allvar för att fokusera på utbildning och målgrupp 2 då detta är något
som nuvarande projekt sett behov av men inte haft resurser att genomföra. Ansökan för LoggIn är
fortsatt under handläggning.
Grrl Tech kommer fortsätta ta emot förfrågningar och bokningar för uppdrag i form av exempelvis
föreläsningar, medverka i olika kampanjer och kulturella evenemang. Vi kommer att delta vid
externa träffar och aktiviteter där vi har möjlighet att sprida kunskap och engagemang för
jämställdhet och ett normkritiskt samhälle!
Mail: info@grrltech.nu
Telefon 079 038 05 07
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