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Grrl Techs fokus kommer under året att vara medlemsstöd, avslut av nuvarande projektverksamhet och
förarbete för kommande projektansökningar.
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. Under året kommer vi att uppdatera
fortbildningsmaterial i verksamheten för att även i år kunna fortbilda, omvärldsbevaka nyheter, uppdatera
sociala medier och underhålla verksamhetens hemsida www.patalom6.se. Distributionsavtalet med
Swedish Films fortlöper och royaltyintäkterna från filmförsäljningen är fria medel som föreningen förfogar
över.
Projektet På Blodigt Allvar kommer att avslutas efter ett fantastiskt sista år där projektmålen slagits med
råge och mycket fokus för personalen ligger på fortlevnad och samarbeten under de sista månaderna.
På Blodigt Allvar vill bryta tabu om mens och öka medvetenheten om hur mensvärk och sjukdomar
relaterade till mens likt en dold funktionsnedsättning påverkar alla livet för de drabbade. Under våren
ska projektet förankras hos ungdomar och vårdgivare samt att en fortsättningsansökan för att kunna
anpassa material och utbildning till skolpersonal skrivs. Detta på uppmaning av både ungdomar och
skolpersonal som kommit i kontakt med projektet och ser att den kompetensen vi vill sprida saknas i
skolan idag.
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. Vi
kommer under året arbeta tillsammans med Attention Kronoberg och Autism och Aspbergerförbundet
kring en projektansökan för att ta fram en app för vuxna med särskilda behov av stöd i vardagens och har
även ansökt om att få utbilda ungdomar till mensvärksambassadörer genom Skandia Idéer för livet.
Under året kommer våra populära feministiska pysselträffar att fortsätta arrangeras av våra medlemmar i
samarbete med Studiefrämjandet och Hemslöjden Kronoberg.
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 och normkreativt samhälle!
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Adress: Grrl Tech, Linnégatan 6b, 352 33 Växjö
För mer information om Grrl Tech besök www.grrltech.nu

