Verksamhetsberättelse 2019/2020
Verksamhetsåret löpte mellan 24 mars 2019 - 22 mars 2020
Styrelsen har under året bestått av ordförande Karl Monsen, kassör Ulrika Eckeskog,
ledamöter Hanna Pettersson och Evelina Carlson samt suppleanter Tessan Nordeman och
Sofia Jaeger.
Styrelsen har haft 9 protokollförda möten under året.
Nytt för året:
-

Vi har skickat in en fortsättningsansökan för På Blodigt Allvar som heter “Snacka
mens på allvar”. Denna blev tyvärr inte godkänd av Arvsfonden in nuvarande form.
Grrl tech har sagt upp och flyttat ut från vår lokal på Linnégatan. Diverse inventarier
och resurser har flyttats hem till Tessan.
Vi skriver på ett nytt projekt med tema på teknik och NPF, tillsammans med Attention
och Autism- och aspergerförbundet.
Vi har skrivit en egen integritetspolicy för föreningen som finns publicerad på
grrltech.nu

Aktiviteter under året:
- Lokalen på Linnegatan har under verksamhetsåret hyrts ut organisationerna Winnet
och RFSU Växjö.
- Föreningen har haft 3 anställda i projektet På Blodigt Allvar under 2019, fram till 31/8.
- Sofia och Tessan har gått IDEAs arbetsgivarutbildning och fört denna kompetens
vidare till resten av styrelsen.
- Den 10 juni 2019 hade styrelsen sommaravslutning.
- Den 7 december hade styrelsen en heldag om verksamhetsutveckling.
Projekt:
På blodigt allvar
Grrl Tech har under året fortsatt att driva 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 blodigt allvar uppdatering och avslutande:
- Pga sjukskrivningar av personal blev förlängt och slutdatum flyttades från 30 april till
augusti 31.

-

-

Aktiviteter: Arrangerade egen “Mensdagen” maj 2019 på Folkets bio Växjö, varit ute
på föreläsningar i bl.a Malmö och Linköping och spridit projektet på skolor, kulturfest i
Stockholm på kollo i Kalmar. Informerat regionala nätverk och nationella
organisationer som arbetar med sakfrågorna.
Resultat: I skrivande stund över 200 000 besökare och över 28 000 som gjort
mensvärkstestet.
Domän betald 10 år framåt, statistik samlad, Arvsfonden godkänt redovisning,

På tal om 6
Tidigare projektet På tal om 6 förvaltas fortfarande av Grrl Tech och dess normkritiska och
filmbaserade undervisningsmaterial om sexualitet, som består av 29 kortfilmer, finns
tillgängligt på webben och via flera mediacentraler. Utöver det erbjuds det vid förfrågan
konsultation i normkritiska metoder, både i och utanför skolan.
Mail: info@grrltech.nu
Telefon 079 038 05 07
Adress: Grrl Tech, Linnégatan 6b, 352 33
Växjö
För mer information om Grrl Tech besök
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