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INLEDNING  
2018 har varit ett år med stora framgångar, såväl som vissa utmaningar, för RFSL 
Umeå. Vid verksamhetsårets början tillträdde en styrelse som till stora delar var ny 
men med 2017 år erfarenhet i ryggen påbörjades ett metodiskt arbete internt för att 
skapa förutsättningar för ett hållbart engagemang. RFSL Umeå har fortsatt med det 
hivpreventiva arbetet och med Newcomers verksamhet, drivit familjeträffar för 
regnbågsfamiljer, startat cafékvällar och andra medlemsaktiviteter samt påbörjat en 
ungdomsverksamhet, Marsha.  

EXTERN VERKSAMHET  
Utbildning  
När det gäller utbildning för yrkesverksamma har vi under året haft ett samarbete med 
Umeå kommun där medarbetare inom individ-och familjeomsorgen samt 
funktionshinderomsorgen getts en utbildning 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. Det första utbildningstillfället 
fokuserade på grundläggande kunskaper i hbtq,normer och bemötande. Det andra 
tillfället gick djupare in på hatbrott, konkreta förslag på åtgärder i verksamheten och 
gav deltagarna en möjlighet att fundera över sina egna verksamheter och vad de vill 
göra där. Inför det första utbildningstillfället fick deltagarna fylla i en kort enkät kring 
förkunskaper i hbtq-frågor och hur de arbetat med perspektiven tidigare. Efter varje 
utbildning fick deltagarna också fylla i en skriftlig utvärdering. Anna Wibron och 
Benjamin Rask genomförde första utbildningsstegen den 3/10 och den 17/10. Det 
andra steget hölls av Benjamin den 31/10 och den 7/11. Totalt deltog 20 personer på 
den sammanlagt 7 timmar långa utbildningen. 
 
Övriga utbildningar under 2018:  
Benjamin höll en fördjupningsföreläsning om transfrågor och transpersoners villkor 
för Popkollo den 29 sep, där ca 25 personer deltog. 
 
Sanna Hahlin höll en workshop för deltagarna i Make Equal Academy den 20 
november.  
 

 



Under 2019 kommer Benjamin leda en utbildningsinsats i två steg för kvinnojouren i 
Umeå. Första steget  hålls den 1/3 och det andra är planerat till den 22/3.  
 
Under 2018 har vi haft fler verksamma utbildare som kunnat ta de flesta av de 
utbildningsförfrågningar vi fått in. I några fall har vi fått hänvisa verksamheter som 
skickat utbildningsförfrågningar vidare till andra avdelningar och RFSLs nationella 
utbildningsverksamhet.  
  
Benjamin Rask deltog på RFSLs utbildarutbildning i Stockholm den 21/4 2018.  
 
Klara Nygren har varit utbildningssamordnare i styrelsen under året. Under 2018 har 
priserna för utbildningarna samt arvodesnivåerna för utbildare uppdaterats.  

Marknadsföring och media  
Vi har använt oss av sociala medier för att nå ut till såväl medlemmar som andra 
intresserade, där Facebooksidan och medlemsutskick varit våra främsta kanaler. Vår 
hemsida har också uppdaterats regelbundet. Utöver detta har RFSL marknadsförts på 
Välkomstmässan på Universitetet den 6/9 samt genom spridning av material via 
projektens verksamheter och aktiviteter.  
 
Radiointervju P4 Västerbotten, 15 augusti, om RFSL Umeås annons där vi söker 
volontärer  

Den 19 oktober publicerades en artikel i VF där medlemmar ur RFSL Umeås 
familjegrupp intervjuades om en föräldraenkät från BVC med normativa inslag:   

https://www.folkbladet.nu/plus/2273497/rfsl-kritiserar-barnhalsovarden?pak=oCXF
h7CKTV79PsEBmEGEHDCMgsbrA%2F2dS%2Fy3pkgu2VflI___PR3w%2F8kyBe
6emexg%3D%3D 

Ordförande Anna Wibron intervjuades av VF med anledning av ungdomsprojektet 
Marsha, med publicering den 14 november.  

Newcomers 
Under 2018 har Newcomers haft har haft regelbundna träffar varje vecka, med 
uppehåll under sommaren 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 deltagarna kunnat få rådgivning, hjälp 
med intyg, kontakt med myndigheter och vid behov hänvisning vidare, exempelvis till 
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sjukvården eller RFSLs jurister. Totalt sett har verksamheten varit i kontakt med ett 
40-tal personer under året och verksamheten har drivits av ca 5-6 volontärer. 
 
Under sommaren kunde deltagare åka på Gaycamp utanför Göteborg vilket en person 
gjorde, men de var väldigt uppskattat av deltagaren. En annan medlem tog till vara på 
möjligheten att med hjälp av Newcomers Youth besöka Uppsala pride. 
Under hösten arrangeras tre workshops om sexuell hälsa i Umeå av RFSL Förbundet 
med utbildare från Newcomers i Umeå. Under varje workshop deltog 10-12 personer 
av vilka de flesta uppgav att de lärt sig väldigt mycket från tillfällena. Efter detta 
erbjöds deltagarna att gå en utbildning för att de skulle bli workshopledare själva, 
vilket fem av deltagarna valde att göra.  

Hiv-prevention 
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 2018 fortsatt sitt arbete med hiv och std/sti -prevention, med hjälp 
av medel från Folkhälsomyndigheten. Via medlemmar och andra nätverk hade RFSL 
Umeå under 2018 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. 
 
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 2018 har RFSL Umeå även haft ett samarbete med RFSL nationellt kring 
peer-to-peer utbildning i sexuell hälsa. Fem 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 2018 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 2018 ut gratis kondomer, glidmedel samt information om 
säkrare sex och sexuella rättigheter på Umeå universitet, Umeå Pride och på Umeås 
största queerklubb Take Queer. 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 
flera olika informationsfilmer och få gratis kondomer, glidmedel och 
informationsmaterial. 
 

Marsha 
Undet året ansökte RFSL Umeå om medel från Postkodsstiftelsens satsning på 
psykisk hälsa och beviljades medel för att under nio månader, med start i november, 
bedriva en mötesplats för unga hbtq-personer. Mötesplatsen har döpts till Marsha, 
som en hyllning till Marsha P. Johnsson, en transaktivist som levde och verkade i USA 
under andra delen av 1900-talet och var en av de som låg bakom det som kommit att 
bli Pride-rörelsen. Marsha arrangerar träffar en gång i veckan för unga personer i 
åldrarna 13-21 år. Målet är att nå 15-20 personer och att mötesplatsen ska ha en hög 
nivå av medskapande och delaktighet från målgruppen. Ett vidare mål är att 
mötesplatsen sedan ska kunna finnas kvar, någon som inom ramen för projektet 
arbetas med under 2019, genom exempelvis samarbete med Umeå kommun.  
 

Lokal 
Vi har under 2018 fortsatt att dela lokal med RFSU Umeå och IM (Individuell 
Människohjälp), samt även som andrandshyresgäst Make Equal. Under året har en 
dialog förts kring andra hyresgäster och framtiden, då IM har varit tvungna att 
avveckla sin verksamhet. I skrivande stund har Vän i Umeå och Kulturstorm flyttat in 
i lokalerna. Fortsatt dialog förs löpande.  
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.  

Politisk påverkan 
Under 2017 påbörjade  RFSL Umeå ett samarbete med Individ- och familjenämnden 
inom Umeå kommun, Kommunens familjehemsverksamhet. utbildades och under 

 



2018 har Familjehemsverksamheten informerat om sin verksamhet och om 
möjligheten att bli familjehem för deltagare på RFSL Umeås familjeträff den 21/10.  
 
Under 2019 kommer familjehemmen erbjudas utbildning i hbtq-frågor som leds av 
RFSL Umeå. Umeå kommun beslutade under 2018 att utbilda fler verksamheter och 
under året har medarbetare inom individ-och familjeomsorgen samt 
funktionshinderomsorgen getts en utbildning i två steg (läs mer under rubriken 
Utbildning, ovan). Samarbetet med Umeå kommun 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.  
 
Inför valet höll RFSL Umeå en studiecirkel om familjepolitik och queert föräldraskap. 
Studiecirkeln bestod av fyra träffar där vi  samtalade kring olika aktuella 
familjepolitiska frågor lokalt, i Umeå och Västerbotten, men även nationellt. Initiativ 
till cirkeln togs av Klara Lundholm och  Klara Nygren. Studiecirkeln resulterade i en 
debattartikel som publicerades i VK den 23 september: 
https://www.vk.se/2492492/vasterbotten-som-sjalvklar-plats-for-regnbagsfamiljer 
 
På Transgender day of remembrance den 20/11 var RFSL Umeå medarrangörer till 
en manifestation som Queer Amnesty tagit initiativ till. Ordförande Anna Wibron höll 
tal.  
 
 

INTERN VERKSAMHET  
Styrelsearbete 
Styrelsen som valdes in på årsmötet bestod av följande: 
Anna Wibron - ordförande 
Benjamin Rask - ledamot 
Aina Norén Selberg - ledamot  
Kai Reichwaldt - ledamot  
Klara Nygren - ledamot 
Elin Sundin - ledamot 
Joseph Popa-ersättare  
 
På det extra årsmötet den 22/5 valdes:  
Lina Forssell - kassör  
 
Följande ledamöter har under året lämnat styrelsen: 

 



Lina Forsell avgick som kassör den 27 november 2018 
 
Benjamin Rask deltog under hösten på en Erasmusutbildning med fokus på 
konflikthantering i Köpenhamn. Erasmus är ett EU-finansierat utbildningsprojekt.  
 
Joseph Popa Deltog på RFSLs Höstkonferens den 2-4 november.   
 
Joseph Popa och Klara Nygren deltog på RFSLs kongress den 11-13 maj.  
 
Under året (april 2018-tom mars 2019) har styrelsen sammanträtt vid 10 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 antagit ett dokument med Rollbeskrivningar för de olika posterna i styrelsen 
samt ett dokument för hållbart engagemang.  
 

Sedan maj 2018 har Sanna Hahlin arvoderats för att samordna den hiv-preventiva 
verksamheten och Newcomers verksamhet. Sedan 1 november leder Sanna också 
Marsha en mötesplats för unga hbtq-personer mellan 13-21 år. Under 2018 togs 
beslut av styrelsen att samarbeta med RFSL Förbundet och deras projekt 
’Regnbågsfamiljer i väntan’, med start 1 januari 2019. Projektet är ett nationellt 
föräldrastödjande projekt med fokus på hbtq-personers specifika behov under 
graviditet och första tiden som förälder. Samarbetet består i att RFSL Umeå står som 
uppdragsgivare för Sanna Hahlin, som arbetar arvoderat inom detta projekt, men 
arbetsledning sker från förbundet.  

Internutbildning 
Den 10 juni 2018 hölls en Styrelseutbildning för styrelsens ledamöter som leddes av 
Fredrik Nilsson från RSFLs förbundskansli.  
 
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 7e november och det var 3 
personer från RFSL Umeå som deltog. 
 

ÖVRIG VERKSAMHET 

 



Familjegrupp  
Under året har regelbundna träffar för regnbågsfamiljer och hbtq-personer med barn 
arrangerats. Träffarna har innehållit olika typer av aktiviteter för barnen, som lek, 
rörelse och pyssel, samt 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. Under våren 2018 hölls tre  träffar 
med en avslutande picknick på Gammlia. Under hösten anordnades fyra träffar. Den 
första i samband med Umeå Pride, den 29/9. Vi gjorde en stor 
regnbågsfamiljebanderoll och gick i en gemensam familjesektion i paraden. Den 
21/10 hade vi  en träff för föräldrar där Familjehemscentrum på Umeå kommun kom 
till för att informera om varför familjehem behövs och vad det innebär att vara 
familjehem. Den tredje träffen, 4/11, hölls i en gympasal där vi lekte och sjöng. 
Höstens aktiviteter avslutades med Regnbågsyoga den 9/12. På träffarna har mellan 
10-40 barn och vuxna deltagit. Tove Liliequist och Klara Nygren har varit ansvariga 
för att arrangera familjeträffarna under 2018. Under 2019 är det fler medlemmar som 
tagit en aktiv roll i planeringen av aktiviteter och planeringsgruppen kommer träffas 
regelbundet för att kunna arbeta mer strategiskt med familjepolitiska frågor. 

Samarbeten under året  
Transsammans 
Styrelsen har under året fortsatt samarbeta med organisationen Transsammans. 
Samarbetet har i år bestått av att ha gemensamma möten för att diskutera potentiella 
framtida projekt.  

Orangeriet 
Under 2018 har RFSL anordnat två sociala aktiviteter i Orangeriets lokaler för 
medlemmar och potentiella medlemmar, ett queerquiz och en middag med 
efterföljande boulespel. Vi tycker samarbetet har fungerat bra.  

Rättighetscentrum Västerbotten 
Under året har ett samarbete med Rättighetscentrum Västerbottens projekt 
Rättighetsvandringar påbörjats. Projektet går ut på att kartlägga Umeå utifrån olika 
rättighetsperspektiv för att synliggöra (de osynliggjorda) queera berättelserna och 
platserna i Umeå. 

RFSL Umeå är samarbetspart och kommer tillsammans med Rättighetscentrum 
genomföra workshops med syfte att synliggöra förekomsten av diskriminering och 
otrygghet på offentliga platser i Umeå. Men även identifiera vad som gör oss trygga 

 



och  var det finns och funnits queera mötesplatser. Målet är att materialet från 
kartläggningarna både ska kunna resultera i ett material/stadsvandring som riktar sig 
till beslutsfattare och politiker.  

Övriga samarbeten 

Förutom ovanstående organisationer har RFSL Umeå även samarbetat med Queer 
Amnesty och Lesbisk frukost kring arrangemang eller aktiviteter.  

Umeå Pride 
Under Pride deltog RFSL Umeå i flera aktiviteter. Vår ordförande Anna Wibron 
modererade ett samtal på temat Transpersoners rätt till likabehandling i fritidsverksamheter i 
ett arrangemang av Rättighetscentrum Västerbotten. Vi anordnade också en träff för 
Regnbågsfamiljer tillsammans med Queerförvaltningen och Hamnmagasinet, träffen 
bestod av att fika, träffa andra familjer och att tillsammans måla en regnbågsbanderoll 
till paraden. RFSL Umeå arrangerade också ett Queerbadet på Hemgården, där målet 
var att skapa ett tryggt och inkluderande bad, tillsammans med Transsammans, 
Queerförvaltningen och Rättighetscentrum Västerbotten. Under badet fick besökare 
själv avgöra vilken avdelning de ville klä om och duscha på. Det fanns såväl öppna 
och könsneutrala omklädningsrum som enskilda omklädnings- och duschrum. RFSL 
Umeå planerade också för ett Snuskbingo på Orangeriet som tyvärr ställdes in på 
grund av sjukdom. Utöver att spela bingo var tanken att deltagarna skulle få kunskap 
om sex och säkrare sex och höra snuskiga vitsar. Under Pride gjorde vi också ett 
utskick i vårt medlemsbrev om visningen av Leva Älska med efterföljande 
regissörssamtal, en film om världens första seniorboende för HBTQ-personer, på 
Folkets Bio.   

Cafékvällar 
Öppna café- och medlemskvällar arrangerades den 29 november och den 19 
december. Det var en god uppslutning till båda kvällar och en uppskattad aktivitet. 
Det finns planer på att fortsätta under kommande år  
 

Verksamhetsberättelsen är sammanställd och fastslagen av RFSL Umeås 
styrelse den 4 mars 2019.  

 


