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Verksamhetsberättelse

Verksamhetsår 2020–2021

Verksamhetsåret 2020-2021 har vi fokuserat på att expandera föreningen. Med

särskilda insatser för att värva nya medlemmar har vi överträffat snittet för

antal nya medlemskap per verksamhetsår, samt vi har slagit rekord för antal

deltagare under en Femjur-Föreläsninga. Inte minst har föreningen även fått

en till sponsor, fackföreningen Akavia.

Strävan har genomgående varit att låta föreningen växa och att nå ut till fler. Med små

justeringar har föreningen lyckats fortsätta med verksamheten under pandemin, även i

övergången tillbaka till fysisk närvaro vid universitetet har föreningen lagt om och gjort

anpassningar för att kunna följa återgången.

Årsmötet 2020 och val av ny styrelse

Den 29 oktober 2020 hölls FEMJUR Stockholms årsmöte och en ny styrelse valdes in för det

kommande verksamhetsåret.

Årsmötet tillsatte följande till nya styrelsen:

- Sophia Foon som ordförande

- Emma Lindblad som vice ordförande

- Sandra Laszlo  som kassör

- Anna Gustavsson som ordinarie ledamot

- Andreas Zheng Svensson som ordinarie ledamot

- Felicia Vendel som ordinarie ledamot

- Nathalie Sjölander som ordinarie ledamot



Uppmärksammade FNs Orange Day

Den 25 november uppmärksammades

Orange Day på föreningens sociala medier.

Detta för att uppmärksamma FN:s

internationella dag för avskaffande av mäns

våld mot kvinnor. Inlägget innehöll en

utförlig beskrivning av hur dagen instiftades

och bakgrunden till detta initiativ.

@UNWomenSweden med 13,9 k följare

både gillade och kommenterade inlägget!!

En stark start på verksamhetsåret då detta

kom att bli vårt års mest gillade inlägg på

instagram (54 gillningar!).

Styrelsen presenterades på instagram

Vid månadsskiftet nov/dec presenterades

styrelsen på vår instagram. Individuella

inlägg med bilder på varje styrelseledamot

med dennes svar på frågorna (i) Vad är

feminism för dig? (ii) Varför engagerar du

dig i Femjur?

Ett bra initiativ för att låta alla lära känna

den nya styrelsen!



Digital föreläsning med advokat Rebecca Lagh

I januari bjöd vi in advokat Rebecca Lagh att

föreläsa om våld i nära relationer.

Rebecca Lagh arbetar särskilt med

inriktningen brott mot barn och unga,

sexualbrott och brott i nära relationer.

Hon företräder brottsoffer i domstol som

målsägandebiträde, särskild företrädare för

barn och är ombud i svåra vårdnadstvister.

En lyckad föreläsning, med en lång och

intensiv frågestund efteråt, med stor aktivitet

från deltagarna!

Vi slog deltagarrekord!!!!

Som allra flest var vi 117 deltagare i Zoom.

Stort deltagande från JIK:are eftersom

föreläsningen utgjorde en högst relevant

förberedning inför deras case.

Femjur deltog i SUS:s digitala föreningsmässa

I februari anordnade Stockholms universitets studentkår (SUS) en digital föreningsmässa

som Femjur deltog i. Sophia och Anna från styrelsen presenterade föreningen kort i en

presentationsvideo som fanns tillgänglig på den digitala mässan på sus.su.se

Lagbokskampanj i samarbete med Hammarskiöld advokatbyrå

I februari hade Femjur en lagbokskampanj,

i samarbete med Hammarskiöld advokatbyrå.

Hammarskiöld skänkte 10 lagböcker till

föreningen som vi lottade ut bland nya

medlemmar. Under en vecka fick vi 10 nya

medlemmar, så alla vann varsin lagbok!

En lyckad kampanj där vi värvade fler nya

medlemmar under 1 vecka, än vad vi annars

gör under ett helt verksamhetsår. Toppen!



Digital föreläsning med statsvetare och forskare Max Waltman

I mars uppmärksammade Femjur

Internationella Kvinnodagen med en

föreläsning om pornografins rättspolitiska

utmaningar och kopplingen mellan porr och

prostitution/våld mot kvinnor.

Föreläsningen hölls av statsvetare Max

Waltman och var mycket uppskattad.

I samband med föreläsningen lottade vi ut

ett exemplar av “Stora Porrboken” som bl.a.

Max Waltman och Nina Rung är

medförfattare till. Ett smart “dragplåster”

som lockade deltagare!

Digital föreläsning om hedersrelaterat våld med Negin Amirekhtiar

I april hade vi en föreläsning om hedersrelaterat

våld och förtryck med Negin Amirekhtiar.

Föreläsningen följdes av av en lång och väldigt

givande frågestund, ett lärorikt utbyte av tankar

och olika infallsvinklar.



Digital föreläsning med fackförbundet - tillika vår sponsor - Akavia

I maj anordnade vi en föreläsning

tillsammans med Akavia, ny sponsor sedan

detta verksamhetsår (!). Föreläsningen

handlade om sexuella trakasserier på

arbetsplatsen. Detta var sista eventet innan

sommarlovet, en särskild insats från Femjur

för att skicka med studenterna relevant

kunskap och verktyg inför att många

studenter går ut i arbete under sommaren.

Digital såväl som FYSISK (!!) föreläsning med Madeleine Onnela

I början av oktober satsade föreningen på en

uppskattad repris och anordnade en

föreläsning om ämnet våld i nära relationer.

Precis som föreläsningen med advokat

Rebecca Lagh lockade denna föreläsning

många JIK:are inför deras case.

Föreläsare var brottmålsadvokat

Madeleine Onnela, som har en väldigt

bred kompetens på detta område.

Inte minst så anordnades föreläsningen

(äntligen) fysiskt på plats i Hörsal 3,

såväl som livestreamades via Zoom.

Stor eloge till alla i styrelsen som

agerade tech-support.

I samband med föreläsningen fick

föreningen en ny medlem, så kul!


