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Grrl Techs fokus under året fördelas på tre områden: förening-och medlemsutveckling, 
genomförande av projektidéer och övriga aktiviteter. 
 
1. Förening- och medlemsutveckling 
 
Grrl Tech kommer fortsätta arbetet med att bli en förening dit engagerade människor söker sig för att 
förverkliga projektidéer inom jämställdhetsområdet. Som förening utvecklar vi bra sätt att engagera 
medlemmar och ge dem stöd för att arrangera, marknadsföra och skapa ny projektverksamhet. 
 
2. Genomförande av projektidéer 
 
Grrl Tech arbetar vidare med att utveckla och genomföra nya projekt under året, däribland: 

● Ansökan för nya projektet “Help me App” - som handlar om att utveckla tekniskt stöd i 

vardagen till vuxna med olika former av neuropsykiatriska variation -  är inskickad. Blir 

projektet beviljat inom kommande verksamhetsår kommer det ske rekrytering av 

projektpersonal och uppstart av projektet. I detta fall kommer föreningen återigen att bli 

arbetsgivare vilket innebär att styrelsen har gemensamt arbetsgivaransvar. Styrgruppen 

består av Attention Kronoberg och Autism- och Aspergersförbundet. 

● Om pandemirestriktionerna lättar under 2021 har vi ambitionen att starta upp pysselkvällar 

där medlemmar kan umgås tillsammans. 

● Säkra fortlevnaden av projektet På Blodigt Allvar genom att hålla igång projektets sociala 

media och leta finansiering/själva finansiera arbete med att sprida projektresultat och 

information kring mensrelaterade begränsningar till vuxna som arbetar med ungdomar. 

● Fortsätta förvalta det tidigare projektet På tal om 6 och stötta medlemmar som vill starta nya 

projekt. 

3. Övriga aktiviteter 

● Vid möjlighet under rådande pandemirestriktioner deltar föreningen i aktiviteter där vi har 

möjlighet att sprida kunskap och engagemang för jämställdhet och ett normkritiskt samhälle. 

Grrl Tech kommer därför fortsätta ta emot förfrågningar för exempelvis föreläsningar, 

medverkan i kampanjer och kulturella evenemang.  



 

● Bidra med rådgivning för examensarbetet “But when? How about never” av medlemmarna 

Camilla Guzmán & Emma Parsmo, som handlar om att undersöka fertilitetsnormer.  

 

Mail: info@grrltech.nu  

Telefon 079 038 05 07  

Adress: Grrl Tech, Bländavägen 14,  
352 36 Växjö  

För mer information om Grrl Tech besök 
www.grrltech.nu  


