
 

 

 

Verksamhetsberättelse för 2020 
 

Styrelsen 
Styrelsen har under året utgjorts av följande personer: 

 

Ewa-Britt Gabrielsen         Språkrör 

Magnus Ljung                    Språkrör 

Roland Jangestig                Kassör och Ledamot 

Eva Berglund                       Ledamot 
Susanne Klatzkow              Ledamot 
Camilla Malmström           Ledamot 
Anne Strand                         Suppleant 
 
 

Årsstämman  hölls den 27 maj digitalt där 12 medlemmar deltog.  

 

 

Styrelsemöten 
Under 2020 har RAV genomfört 12 protokollförda styrelsemöten. Vidare har RAV genomfört 

två halvdagar med verksamhetsplanering inför 2021-2023 söndagen den 8 och 22 november. 

 

Föreläsningar  
Styrelseledamöter och medlemmar i RAV har under året hållit föreläsningar för 

Brottsofferjourer/organisationer i olika delar av landet.  

 

Presentationsmaterial  
Under året har RAV tagit fram informationsmaterial i form av informationsblad, 

informationskort i visitkorts storlek och ett stort antal foldrar. Materialet har därefter 

överlämnats till bland annat andra organisationer som anknytning till människor i sorg, 

akutmottagningar, socialkontor (kommuner), brottsofferjourer (BOJ) och begravningsfirmor i 

syfte att delas ut till anhöriga till våldsdödade. Vidare har och ett antal polisdistrikt fått 

materialet i både pappersform och digitalt. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Donationer och bidrag 
Under 2020 har RAV fått donationer från flera privatpersoner, företag och organisationer 

samt 22 sponsorer som skänker 2 000 kronor per år . RAV har 9 guldsponsorer som skänker  

1 000 kronor per månad sammanlagt 12 000 kronor per år, som är minimisumman för att vara 

guldsponsor. 

 

Internationell brottsofferdagen 
RAV hade för femte gången ett eget seminarium tredje gången genom BROM på 

brottsofferdagen den 21 februari 2020, på Norra Latin i Stockholm. Cirka 55 personer från 

bland annat polis, kommuner, socialtjänst och andra berörda som kommer i kontakt med vår 

målgrupp. 

 

Anhörighelg 2020 
Årets anhörighelg anordnades på Hedenlunda Slott i Flen 25-27 september. Det var totalt 34 

anhöriga som deltog under helgen. Föreläsare under lördagen var Advokatbyrån Litigate med 

advokaterna David BarDavid, Camilla Wikland och biträdande jurist Amanda Mikaelsdotter 

 

Anhörighelgen är en mycket uppskattad årlig aktivitet för våra anhöriga. Att möta andra 

anhöriga till våldsdödade ger ett stöd och en förståelse som ingen psykolog eller terapeut kan 

bistå med. Av ansökta medel om 120 000 kr fick vi endast 25 000 kr från 

Brottsoffermyndigheten.  

 

Övrigt 
RAV har genom styrelse ledamöter, volontärer och medlemmar deltagit vid många tillfällen i 

olika media, tv, tidningar med reportage och artiklar i både dags-kvälls och veckopress och 

radiointervjuer där brottsoffer uppmärksammats.  

 

RAV har under året haft 11 anhörigträffar fördelat i Stockholm, Göteborg, och Gävle. 

 

RAV har även haft 16 anhörigträffar utanför utsatta datum för träffarna. 

 

RAV har fortsatt samarbete med kommuner med ett underlag för ett förbättrat stöd genom att 

det ska finnas en krissamordnare för anhöriga till våldsdödade. Åtminstone i varje län/region. 

 

RAV har även genom anhöriga medlemmar uppmärksammats i reportage och artiklar, dags-

kvälls och veckopress samt tv, radio. 

 

RAV har via telefon och digitalt informerat om organisationen för poliser som utreder grova 

brott i bland annat Stockholm. 

 

RAV har samarbetat med polisen från olika regioner där våldsbrott skett i syfte att skapa en 

länk mellan anhöriga och vår organisation. 

 

RAV har fortsatt samarbete med systerorganisationen Huoma i Finland. 

 

RAV har även haft kontakt med Norge för eventuellt framtida samarbete på grund av 

pandemin Covid-19 är det uppskjutet som så mycket annat under 2020. 

. 

 



 

 

 

 

RAV har kontakt och haft ett antal möten med BROM för planering inför Brottsofferdagen 

2021 IBD. 

 

 

RAV har i samarbete med medialinjen Borgarskolan i Gävle som för fjärde året tagit fram 

medlemstidningen Omtanke, som delats ut till RAV medlemmar och sponsorer även fördelats 

under våra aktiviteter och informationsmöten med olika aktörer. 

 

RAV har haft digitalt möte med Regeringskansliet angående ”Stärkt rätt för skadestånd till 

brottsoffer” 

 

RAV har haft föreläsningar och informationsmöten hos Stödcentrum för brotts utsatta, 

Göteborgs stift, Västra Frölundas pastorat, Brottsofferjouren Storgöteborg och Göteborgs 

frivilliga samhällsarbetare i Göteborg. 

 

RAV har under året arbetat 940 timmar med en tjänst på 50% anställning och 2214 timmar 

ideellt med åtgärder och kontakter för anhöriga. 

 

RAV har genom volontärer arbetat 200 timmar. 

 

RAV har under 2020 utvecklat sin hemsida och Facebook-sida, som ökat till 5165 följare. 

 

RAV finns även på Instagram med 234 följare 

 

Minnesflaggor över anhöriga har visats under anhörighelgen. 

 

 

 

Antal medlemmar 
Den 31 december 2020 så hade RAV 275 anhöriga medlemmar och 102 stödmedlemmar    

sammanlagt 377 betalande medlemmar. RAV har under 2020 fått 54 nya medlemmar. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Allmänna redovisningsprinciper 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och 

bokföringsnämndens allmänna råd. 

 

Värderingsprinciper mm 
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om inget annat anges 

nedan. 

 

Intäkter 
Bidrag redovisas alltid under det år de erhållits. 

 

 

Arboga februari 2021 

 

 

 

 


