
  



2017 har varit ett år med både utmaningar och framgångar för RFSL Umeå. Året 
började med en nästan helt ny styrelse vilket inneburit att vi trevande försökt hitta 
en struktur och roller i styrelsen. RFSL Umeå har fortsatt med det hivpreventiva 
arbetet och med Newcomers verksamhet, startat familjeträffar för regnbågsfamiljer 
samt haft ett samarbete med Umeå kommuns familjehemsverksamhet.  

När det gäller utbildning för yrkesverksamma har vi under året haft ett samarbete 
med Umeå kommun (läs mer om samarbetet under rubriken Politisk påverkan) där 
vi utvecklat ett processinriktat utbildningskoncept i två steg. 
Målet med utbildningen, som med all utbildning för yrkesverksamma, är att göra 
skillnad för hbtq-personer genom att stärka uppdragsgivarnas kunskap och 
förutsättningar att utveckla sina verksamheter. Inför det första utbildningstillfället 
fick deltagarna fylla i en kort enkät kring förkunskaper i hbtq-frågor och hur de 
arbetat med perspektiven tidigare. Anna Wibron genomförde den 8 december 2017 
det första utbildningssteget för familjehemscentrum. Utbildningen riktade sig till 
hela personalgruppen och 17 personer deltog. 
  
Under 2017 har vi haft få verksamma utbildare vilket gjort det svårt att aktivt 
marknadsföra våra utbildningar och vi har, i vissa fall, fått hänvisa verksamheter 
som skickat utbildningsförfrågningar vidare till andra avdelningar och RFSLs 
nationella utbildningsverksamhet.  
  
För att utöka vår utbildargrupp hölls en utbildarutbildning i Umeå den 11 
november. På utbildningen deltog endast 3 personer. 
  
Elin Byström har varit utbildningssamordnare i styrelsen fram till dec 2017, därefter 
Klara Nygren.  

Vi har använt oss av sociala medier för att nå ut till såväl medlemmar som andra 
intresserade, där Facebooksidan varit vår främsta kanal. Vår hemsida har också 
kontinuerligt uppdaterats av web-gruppen, en arbetsgrupp inom styrelsen. Utöver 



detta har RFSL marknadsförts på Välkomstmässan på Universitetet samt genom 
spridning av materialet vid det hiv-preventiva arbetet (som beskrivs utförligare 
under rubriken Hiv-prevention). En representant från styrelsen deltog vid den 
presskonferens som Umeå kommun höll då samarbetsavtalet offentliggjordes.   
  
Under perioden har facebook-gruppen "RFSL Avdelningar i Region Norr" används 
för att utbyta information, tips och skapa samarbeten mellan styrelserna i RFSL-
avdelningarna i norr (Umeå, Skellefteå, Piteå älvdal, samt Luleå och norra 
Norrbottens län) 
 
RFSL Umeå uppmärksammades i Umeå tidning den 27 september: ”Träffpunkt för 
familjer- ny mötesplats för regnbågsfamiljer och hbtq-personer med barn.” 
http://www.umeatidning.se/images/tidningsarkiv/utark2017/UMEAT_3917.pdf  

Newcomers har haft regelbundna träffar varannan vecka, med uppehåll under 
sommaren och varje gång har i genomsnitt 10 personer deltagit. De flesta träffarna 
har hållits på RFSL Umeås kontor med gemensamma middag, spel, film och 
umgänge. Både under och mellan träffarna har deltagare kunnat få rådgivning, hjälp 
med intyg, kontakt med myndigheter och vid behov hänvisning vidare, exempelvis 
till sjukvården eller RFSLs jurister. Totalt sett har verksamheten varit i kontakt med 
ett 30-tal personer under året och verksamheten har drivits av ca 4-5 volontärer. 
 
Under våren anordnades en gemensam träff tillsammans med Newcomers i 
Skellefteå. RFSLs jurister deltog med volontärutbildning och individuell rådgivning. 
Detta var mycket uppskattat av både volontärer och deltagare. Vi har haft fortsatt 
kontakt med RFSL Skellefteå och försökt att planera våra träffar så att det är en 
träff i Västerbotten varje vecka, varannan i Umeå och varannan i Skellefteå. Under 
första halvåret 2017 hade vi projektmedel från Umeå kommun vilket möjliggjorde 
vårens träffar, arvode till samordnaren och genomförandet av den gemensamma 
träffen med RFSL Newcomers i Skellefteå. 
 
Under sommaren kunde deltagare åka på Gaycamp utanför Göteborg vilket fem 
personer gjorde, vilket var väldigt uppskattat av deltagarna. 
 
Under hösten arrangeras tre workshops om sexuell hälsa i Umeå av RFSL 
Förbundet med utbildare från Newcomers i Umeå. Tyvärr var deltagarantalet i 
Newcomers verksamhet lite lägre under den perioden då flera hann flytta under 
sommaren. Men workshoparna var uppskattade av de som deltog.  
 
 

http://www.umeatidning.se/images/tidningsarkiv/utark2017/UMEAT_3917.pdf


RFSL Umeå arbetar för hbtq-personers rättigheter och mot diskriminering. RFSL 
har en lång historia av hiv-preventivt arbete i Sverige såväl som i Västerbotten. 
RFSL Umeå har under 2017 fortsatt sitt arbete med hiv och std/sti -prevention, 
med hjälp av medel från Västerbottens läns landsting (VLL). Via medlemmar och 
andra nätverk hade RFSL Umeå under 2017 möjlighet att nå både män som har sex 
med män och hbtq-migranter. Projektet Hiv och hälsa har riktat sig till hbtq-
personer, främst nyanlända och män som har sex med män. Under 2017 har 
projektet Hiv och hälsa haft två olika projektledare, först Monica Johansson och 
därefter Kabir. 
 
Genom att samverka med Newcomers har projektet Hiv och hälsa nått ut till 
nyanlända hbtq-personer med information kring säkrare sex och testning samt 
material såsom kondomer, glidmedel och informationsmaterial på lämpligt språk. 
Detta arbete har möjliggjort för nyanlända hbtq-personer att ha en trygg mötesplats 
för samtal och information kring säkrare sex och hiv/sti. Alla nya medlemmar i 
Newcomers har fått välkomstkit med bland annat kondomer, glidmedel, säkrare 
sex-info riktat till nyanlända hbtq-personer, infomaterial om sexuella rättigheter i 
Sverige framtaget av RFSL samt information om sjukvård och testning av hiv/sti i 
Västerbotten. 
 
Under 2017 har RFSL Umeå även haft ett samarbete med RFSL nationellt kring 
peer-to-peer utbildning i sexuell hälsa. En av våra medlemmar i Newcomers gick en 
utbildning för instruktörer i säkrare sex och sexuell hälsa, och vi anordnade tre 
workshops i samband med detta samarbete.  
 
Under 2017 hölls föreläsningen “Hiv - en introduktion” för RFSL Umeås styrelse, 
projektledaren för projektet Hiv och hälsa samt våra volontärer. Jonas Jonsson, 
programansvarig för RFSLs hivprevention, föreläste om hiv, säkrare sex, testning, 
smittfri hiv och om RFSLs arbete med hivprevention. Föreläsningen följdes av en 
diskussion kring hiv/sti-prevention i Umeå. 
 
RFSL Umeå delade under 2017 ut gratis kondomer, glidmedel samt information 
om säkrare sex och sexuella rättigheter på Umeå universitet och Umeå Pride. Detta 
material har även funnits tillgängligt i våra lokaler, bland annat genom 
Kondomerian där besökare har tillgång till gratis kondomer, glidmedel och 
information. Då RFSL Umeå ofta anordnar och är värd för olika evenemang för 
hbtq-personer är Kondomerian ett välfungerande sätt för oss att nå ut till hbtq-
personer med säkrare sex-material. På World Aids Day, den 1 december, hade Hiv 
och hälsa-projektet ett samarbete med Kyrkan på Campus och Studenthälsan på 
Umeå universitet, där besökare bland annat kunde delta i quiz, se en film och få 
gratis kondomer, glidmedel och informationsmaterial. Vi hade även med oss 
affischer som var en del av RFSLs nationella kampanj om hiv. 



Vi har under 2017 fortsatt att dela lokal med RFSU Umeå och IM (Individuell 
Människohjälp). Då vi har ett eget kontorsrum samt tillgång till ett stort kök, 
konferensrum och lounge som går att boka har vi möjlighet att anordna många 
olika typer av evenemang. Lokalen ger oss möjlighet till kontinuitet i vårt arbete 
med Newcomers och Hiv-prevention, och ger oss möjlighet att erbjuda våra 
medlemmar och besökare en trygg mötesplats. 

Under våren 2017 har föreningen i samarbete med Individ- och familjenämnden 
inom Umeå kommun tagit fram en överenskommelse om samarbete när det gäller 
utbildning av kommunens familjehemsverksamhet. Överenskommelsen har lett till 
att RFSL Umeå har utbildat socialsekreterare inom familjehemsverksamheten (för 
detaljer om utbildningen, läs mer under rubriken Utbildning). Överenskommelsen 
kan ses som en signal att kommunen är intresserade av att ta del av den kompetens 
inom hbtq-frågor som finns inom RFSL och en strävan efter att förbättra villkoren 
för hbtq-personer i kommunen. Kommunens representanter har också uttryckt 
önskemål om att utbilda fler verksamheter i framtiden. 
 

Styrelsen som valdes in på årsmötet bestod av följande: 
Sissela Wixeus - ordförande 
Moa Strinnö - kassör 
Anna Wibron - ledamot 
Klara Nygren - ledamot 
Tove Liliequist - ledamot (på det konstituerande mötet vald till sekreterare) 
Anna Skillryd - ledamot (på det konstituerande mötet vald till vice ordförande) 
Kabir - ledamot 
Elin Byström - ledamot 
 
Följande ledamöter har under året lämnat styrelsen: 
Kabir - från och med 1 oktober 
Elin Byström - från och med 23 oktober 
Anna Skillryd - från och med 23 oktober 
 



Under året har styrelsen sammanträtt vid elva tillfällen. Fokus har under året dels 
legat på att bedriva sedvanligt styrelsearbete dels på att skapa strukturer och 
stabilitet i styrelsearbetet. Det senare bland annat genom att styrelsen arrangerade 
en strategisk verksamhetsplanering där Klara Lundholm bjöds in att leda denna.  
 
En styrelseledamot deltog på höstkonferensen i Örebro den 27-29/10.  
 
Den 9 November hölls ett extra årsmöte för att välja in fler i valberedningen. På 
det ordinarie årsmötet valdes två personer till valberedning med förbehåll om att 
fyllnadsval skulle ske vid ett extra årsmöte. På detta extra årsmöte valde ytterligare 
två personer in i valberedningen.  

Under våren 2017 planerades en styrelseutbildning som skulle ledas av 
representanter från RFSL Förbundet. Utbildningen ställdes in eftersom utbildaren 
fick förhinder. Under hösten anordnades en fortbildning i RFSLs hiv-preventiva 
arbete för styrelsen och medlemmar genom hiv-projektet. Jonas Jonsson, 
programansvarig hivprevention på RFSL Förbundet berättade om hur RFSL 
arbetar med en sexualpositiv hivprevention som framförallt riktar sig till män som 
har sex med män, transpersoner samt nyanlända hbtq-personer. Utbildningen hölls 
den 22 november och det var 5 personer som deltog. 

 

Under perioden har facebook-gruppen "RFSL Avdelningar i Region Norr" används 
för att utbyta information, tips och skapa samarbeten mellan styrelserna i RFSL-
avdelningarna i norr (Umeå, Skellefteå, Piteå älvdal, samt Luleå och norra 
Norrbottens län) 

 
Den 22-23 mars hölls en regional träff för avdelningarna i region norr. Moa Strinnö 
deltog från RFSL Umeå.  

Under året inleddes en satsning på familjefrågor. Som startpunkt samarrangerade 
föreningen en föreläsning med projektet Hbtq-familjer på Kvinnohistoriska museet 
i Umeå den 27 april. Föreläsningen handlade om olika vägar till föräldraskap för 



hbtq-personer och lockade ett 20-tal personer. I samband med föreläsningen 
informerade föreningen om att den nybildade arbetsgruppen för familjefrågor 
skulle ha sitt första planeringsmöte den 10 maj. Till planeringsmötet kom fem 
personer. Förslag på verksamhet som kom fram på planeringsmötet var sociala 
träffar och föreläsningar om vägar till föräldraskap och annat som rör 
familjebildande ur ett hbtq-perspektiv.  
 
Under hösten hölls sammanlagt tre träffar för regnbågsfamiljer och hbtq-personer 
med barn. Träffarna har innehållit olika typer av aktiviteter för barnen, såsom lek 
och pyssel, och gemensamt fika. Tanken är att de ska fungera som sociala 
mötespunkter och erfarenhetsutbyten där barn och vuxna kan få träffa andra 
regnbågsfamiljer och hbtq-personer med barn. Den första träffen hölls den 30 
september i samband med Umeå Pride. Träffen hölls på Hamnmagasinet och 
kombinerades med en informationsträff om assisterad befruktning där 
representanter för IVF-kliniken i Umeå deltog. Sammanlagt deltog ett 40-tal 
personer. Andra träffen hölls den 15 oktober på Umeå stadsbibliotek och hade 
normkreativ litteratur som tema. Boktips delades ut och det fanns exempel på 
normkreativa böcker att låna. Cirka 30 personer deltog i träffen. Den tredje och 
sista träffen hölls den 10 december i gymnastiksalen på Hedlundaskolan. Temat var 
rörelse och 15 personer deltog.  
Under året har två personer från styrelsen varit ansvariga för att arrangera 
familjeträffarna.  

Styrelsen har under året inlett ett samarbete med organisationen Transsammans. 
Samarbetet har hittills framförallt bestått i att RFSL spridit information samt lånat 
ut lokaler men till kommande år hoppas båda organisationerna på mer samverkan.  

RFSL Umeå har tillsammans med Spectrum Umeå anordnat spelkvällar under året.  
 

 

Verksamhetsberättelsen är sammanställd och fastslagen av RFSL Umeås 

styrelse den 7 mars 2018.  

 

 

 

 


