
 

 
 

  

  



Avdelningens syfte och ändamål är att verka för ett samhälle präglat av mångfald, 

öppenhet och respekt för människors olikheter, där alla människor, oavsett sexuell 

läggning och könsidentitet och oavsett hur de väljer att uttrycka denna läggning 

eller identitet, har lika rättigheter och skyldigheter, lika värde samt lika möjligheter 

att leva och verka.  

Avdelningen ska bedriva politik, informationsverksamhet, social verksamhet och 

stödjande verksamhet, i den mån avdelningen har möjligheter och resurser till det, 

för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och 

identiteter. Dessa verksamheter ska stämma överens med RFSL:s principprogram, 

RFSL:s stadgar, beslut som fattas av RFSL:s kongress samt övriga styrdokument.  

 

RFSL Umeå har beviljats medel från Folkhälsomyndigheten att under 2018 arbeta 

med HIV-prevention riktat mot MSM (Män som har sex med män) och nyanlända 

hbtq-personer. Målen för det preventiva arbetet under 2018 är:  

● Att MSM och andra hbtq-personer i länet ska ha kännedom om säkrare sex 
och tillgång till infomaterial, kondomer och glidmedel.  

● Att nyanlända MSM och andra nyanlända hbtq-personer har kännedom om 
Newcomers och via det nätverket får tillgång till information och rådgivning 
kring säkrare sex och testning samt material såsom kondomer, glidmedel 
och infomaterial på lämpligt språk.  

● Att styrelse, projektledare, projektmedarbetare och volontärer inom RFSL 
Umeå ska ha god kunskap om prevention av hiv/aids och andra 
smittsamma sjukdomar och sexuell hälsa för att kunna bedriva projektet på 
ett bra sätt. 

För att bedriva detta arbete kommer en samordnare att rekryteras. Samverkan med 

andra lämpliga aktörer inom fältet HIV-prevention är något som bör prioriteras.  

Newcomers är RFSL Umeås verksamhet för och av nyanlända hbtq-personer. 

Under 2018 kommer verksamheten att fortsätta med både träffar och individuell 

rådgivning. Förhoppningen är att kunna söka medel och utöka antalet träffar till en 



träff i veckan samt möjliggöra mer stöd till deltagare som är i behov av det. 

Träffarna kan bestå både av fika, matlagning, film-/spelkvällar på kontoret och 

workshops inom områden som sexuell hälsa likaväl som aktiviteter på andra håll 

runt Umeå såsom idrotts- och kulturaktiviteter. Innehållet i verksamheten styrs av 

efterfrågan från deltagare och volontärer som kontinuerligt planerar verksamheter 

gemensamt. 

 

Syftet med RFSL Umeås utbildningsverksamhet är att öka hbtq-kompetensen och 
kunskapen kring normer och dess konsekvenser.  Vi genomför framförallt våra 
utbildningsinsatser i Umeå med omnejd.  Utbildningen för yrkesverksamma ska ge 
verksamheter och organisationer verktyg att arbeta mot begränsande normer kring 
kön och sexualitet. Detta för att motverka diskriminering och trakasserier men 
även för att skapa mer jämlika och trygga verksamheter. Även om vi har fokus på 
normer kring kön och sexualitet är det också viktigt att utbildningarna lyfter hur 
dessa normer samverkar med andra normer kring exempelvis funktion, etnicitet, 
ålder, religion och klass.  

RFSL Umeå kommer, under 2018, att fortsätta utveckla våra utbildningar när det 
gäller utbud. Vi vill också säkra att det finns förutsättningar att ta nya och större 
utbildningsuppdrag. Vilket kan kräva att fler utbildare utbildas och att vi utvecklar 
metoder för att marknadsföra våra insatser.  

Under verksamhetsåret 2018 vill RFSL Umeå kunna erbjuda både processinriktade 
utbildningar och kortare informationsinsatser.  

RFSL Umeå har tidigare haft skolinformation för elever i grundskolan. Under 2018 
undersöks ifall någon av tidigare aktiva utbildare kan och vill fortsätta leda 
informationspass.    

 

RFSL Umeå bör sträva mot att uppmärksamma relevanta händelser och viktiga 

dagar relaterade till vår verksamhet och våra mål. Exempel på sådana dagar är 

IDAHOT, Transgender day of remembrance, mfl. Detta kan ske exempelvis 

genom deltagande i manifestationer, debattartiklar samt medverkan i media. 

RFSL Umeå kommer fortsätta sitt samarbeta tillsammans med Individ och 
familjenämnden, Umeå kommun, under året. RFSL Umeå ska hålla en föreläsning 
för familjehemmen och Umeå kommun kommer genomföra informationsinsatser 



om familjehemsverksamheten, för RFSL Umeås medlemmar. Det ingångna 
samarbetsavtalet med Umeå kommun skall utvärderas vid avslut och följas upp.  

Arbetsgruppen bör sträva efter att arrangera minst tre träffar per termin för 

regnbågsfamiljer och hbtq-personer med barn. Deltagarna på träffarna ska ges 

möjlighet att inverka på innehållet. Ett mål under året bör vara att få fler i 

målgruppen att engagera sig i familjegruppen och delta i arrangerandet av träffarna.  

Familjegruppen ska också sträva efter att arrangera olika typer av 

informationsinsatser och gemenskapsbyggande för hbtq-personer som är på väg att 

bilda familj. Om tid och möjlighet finns ska arbetsgruppen fungera som påtryckare 

i frågor som rör hbtq-perspektiv på familjepolitik.  

 

Annan verksamhet än den som nämnts ovan kan också komma att startas upp 

under året. Styrelsen för RFSL Umeå ska vara lyhörd för medlemmarnas önskemål 

och behov av verksamhet och underlätta för medlemmar att starta upp ny 

verksamhet utöver den som står i verksamhetsplanen.  

Under hösten 2018 kommer RFSL Umeå att ingå som samarbetspart i 

Rättighetscentrum Västerbottens projekt ”Den inkluderande staden. Projektet som 

kommer genomföras i Umeå kommuns offentliga stadsmiljöer, handlar om att 

utveckla normkreativa metoder som bidrar till att fler känner sig trygga i den 

offentliga stadsmiljön. Projektet går ut på att låta rättighetsbärare granska och 

kartlägga stadsmiljöer utifrån aspekterna kön, könsidentitet eller -uttryck, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell 

läggning och ålder. Intresseföreningar och organisationer, som RFSL Umeå 

kommer att synliggöra olika rättighetsbärares historier, olika typer av 

jämlikhetsproblem och förekomsten av diskriminering och otrygghet i det 

offentliga rummet. Baserat på resultaten av kartläggningarna kommer 

stadsvandringar där allmänheten bjuds in att utvecklas.  

RFSL Umeå kommer under verksamhetsåret fortsätta att samarbeta med 
Transammans Västerbotten och långsiktigt vill vi utveckla kontakten och 
samarbetet med föreningen.   



 

 

Läsbisk bokcirkel avser att fortsätta ses under 2018 för att läsa böcker av 

lesbiska/queera författare och/eller med lesbiska/queera teman.  Cirkeln är öppen 
för alla, såväl RFSL-medlemmar som andra intresserade. Läsbisk bokcirkel var från 
början ett samarbete mellan RFSL Umeå och Umeå stadsbibliotek, men drivs för 
närvarande mer fristående.  

RFSL Umeå kommer samarbeta kring en visning av dokumentärfilmen Leva. 
Älska, som följer tre individer på Regnbågen, Sveriges och världens första 
seniorboende för hbtq-personer. Under visningsturnén i höst ska filmen visas på 
öppna visningar för, i första hand, äldre hbtq-personer med efterföljande samtal.  

 

RFSL Umeå Facebooksida ska hållas uppdaterad med information om föreningens 

evenemang och bör också användas för att sprida information om för RFSL 

aktuella politiska frågor och händelser. Det är också en kanal för medlemmar att 

kommunicera med RFSL Umeå via direktmeddelanden. Utöver Facebook är 

föreningen hemsida en viktig kanal för att sprida information och förmedla 

kunskap om föreningen. Hemsidan bör uppdateras regelbundet för att vara 

intressant och attraktiv att besöka.  Utöver dessa kanaler skall föreningen 

eftersträva att synas i sammanhang och arrangemang som sker under året. Vid 

behov skall även marknadsföringsmaterial tas fram.  

 

RFSL Umeå har en lokal på Kungsgatan 42 i Umeå. Lokalen erbjuder kontorsplats, 

förvaring, samt tillgång till stort kök, tillgänglig toalett, “vardagsrum”, samt 

konferenslokal (24 platser). RFSL Umeå delar gemensamma utrymmen 

tillsammans med andra verksamheter, detta gör att vi kan boka utrymmen till 



möten, utbildningar och annat efter behov. Styrelsen bör införskaffa en 

skylt/affisch att ha på utsidan av lokalen, alternativt på kontorsfönstret, detta 

underlättar för folk att hitta till oss samt fungerar som marknadsföring. Styrelsen 

bör sträva efter en god arbetsmiljö i lokalen för eventuella 

anställda/förtroendevalda samt att den reflekterar RFSL Umeås värdegrunder och 

medlemmarnas behov. Under året bör ett dokument med riktlinjer för den som 

lånar lokalen att fastställas i samråd med de övriga verksamheterna som hyr in sig 

på samma våningsplan.  

Styrelsen ges möjlighet att gå en styrelseutbildning söndagen den 29 april.  

Utbildningen leds av Linnea Risinger, föreningsutvecklare på RFSL:s 

förbundskansli.  

Under verksamhetsåret kommer även utbildning i RFSL:s hiv-preventiva arbete 

ges. Samordnare och volontärer informeras om och ges möjlighet att delta på de 

utbildningar och fortbildningar som kan vara aktuell för verksamheten.  

RFSL Umeå har beviljats medel från Folkhälsomyndigheten i utlysningen av 

verksamhetsbidrag för hivprevention till regionala och lokala organisationer 2018. 

Totalt beviljades RFSL Umeå 180 000 kr för 2018.       

RFSL Umeå har ansökt till Länsstyrelsen om medel till Newcomers verksamhet 

och väntar besked under våren 2018.  

Under 2018 bör styrelsen se över möjligheterna att söka andra bidrag, för 

verksamhet.      

Separat budgetförslag finns bifogat i eget dokument.  

 

Verksamhetsplanen är sammanställd av RFSL Umeås styrelse och fastställd 

av styrelsen den 7 mars 2018.  


