
 

 

 
Verksamhetsberättelse för 2021 
 
Styrelsen 
Styrelsen har under året utgjorts av följande personer: 
 
Ewa-Britt Gabrielsen         Språkrör 
Anne Strand                       Språkrör 
Roland Jangestig                Kassör och suppleant 
Eva	Berglund																							Ledamot	
Dag	Broberg																									Ledamot	
Therese	Thengerström					Ledamot 
Anders	Lövgren																		Supplean	
Matilda Arnesdotter           Suppleant 
 
Årsstämman  hölls den 15 april digitalt där 9 medlemmar deltog.  
 
 
Styrelsemöten 
Under 2021 har RAV genomfört 12 protokollförda styrelsemöten. Vidare har RAV genomfört 
två halvdagar med verksamhetsplanering inför 2022-2024 lördagen/söndagen den 10 och 11 
juli, samt halvdag 24 oktober. Även utbildning halvdag med Katarina Tingström 23 oktober 
 
Föreläsningar  
Styrelseledamöter har på grund av pandemin inte haft några fysiska föreläsningar under 2021 
 
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 2021 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 avsikt att var med för sjätte året i rad med ett eget seminarium fjärde gången 
genom BROM på brottsofferdagen den 22 februari 2021, på Norra Latin i Stockholm. 
Mötet blev tyvärr digitalt så alla fick inte plats bland annat RAV. 
 
Anhörighelger 2021 
Årets anhörighelger anordnades på Furuviks Havshotell 24-26 september. Det var totalt 26 
anhöriga som deltog under helgen. Föreläsare under lördagen var Leg Psykolog Per Callebrg. 
Den andra anhörighelgen var på Baldersnäs Herrgård i Dals Långed den 8-10 oktober totalt 
25 anhöriga. Föreäsare under lördagen var advokaterna Camilla Wikland och Elin Sars från 
advokatfirman Litigate. En anhörig var med på länk under föreläsningen. 
 
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. För första gången kunde RAV ha två anhörighelger då vi fick sökta och beviljade 
medel från BROM Brottsoffermyndigheten och Socialstyrelsen.  
 
Övrigt 
RAV har genom styrelse ledamöter 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 endast kunnat genomföra 3 planlagda anhörigträffar fördelat i Stockholm, 
Göteborg, och Gävle på grund av den rådande pandemin. Vår indikator på 2-4 planlagda 
träffar på 4-6 platser kvarstår även om målet ej uppnåtts under 2021 på grund av rådande läge. 
Dessa träffar är av stor betydelse för vår målgrupp att kunna ske fysiskt. 
Däremot har vi kunnat genomföra 38 anhörigträffar med enskilda eller mindre grupper 
utanför utsatta datum för träffarna. Alla med hänsyn till rådande regler. 
 
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 bland annat Tryggare 
Sverige. 
 
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 där vi fått tillstånd av 
RIKU Brottsofferjouren Finland som gjort en handbok för anhöriga till våldsdödade att 
omskriva den till svenska mått då vissa regler och myndigheter skiljer sig. 
 
RAV håller kontakt med Norge för eventuellt framtida samarbete. På grund av pandemin 
Covid-19 är det uppskjutet som så mycket annat under 2021 med förhoppning på 2022. 
. 
 
RAV har kontakt och haft ett antal möten med BROM för planering inför Brottsofferdagen 
2022 IBD. 
 
 
RAV har i samarbete med medialinjen Borgarskolan i Gävle som för sjätte året tagit fram vår 
medlemstidningen Omtanke, som delats ut till RAV medlemmar och sponsorer även fördelats 
under våra aktiviteter och informationsmöten med olika aktörer. 
 
RAV har i oktober lämnat in remiss till Regeringskansliet angående ”Stärkt rätt för 
skadestånd till brottsoffer” 
 
RAV har genom styrelsens haft ett stort  antal samtalsstöd via telefonkontakt 
 
RAV har under året arbetat 940 timmar med en tjänst på 50% anställning och 1353 timmar 
ideellt med åtgärder och kontakter för anhöriga. 
 
 
RAV har under 2021 fått en ny hemsida. Facebook-sidan, har ökat till 5631 följare helt i fas 
med vårt mål att öka följare med 500. 
 
RAV finns även på Instagram med 252 följare 
 
Minnesflaggor över anhöriga har visats under anhörighelgen. 
 
 
 
Antal medlemmar 
Den 31 december 2021 så hade RAV 289 anhöriga medlemmar och 84 stödmedlemmar    
sammanlagt 373 betalande medlemmar. RAV har under 2021 fått 20 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 1 februari 2021 
 
 
 
 


