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INLEDNING  
2019 har varit ett år med fokus på att behålla en stabil kärnverksamhet hos RFSL 
Umeå, samt att fortsätta arbetet med ett hållbart engagemang för styrelsens 
medlemmar. Det hivpreventiva arbetet har fortsatt och så även Newcomers 
verksamhet, familjeträffar för regnbågsfamiljer, utbildningar samt att den nya 
ungdomsverksamheten Marsha tog form. Vid verksamhetsårets början tillträdde en 
styrelse som till stora delar var ny och ordförandeposten var vakant till och med 
sommaren. Det var en utmanande start, men till hösten fick den nya styrelsen chans 
att arbeta tillsammans i sin helhet. 

EXTERN VERKSAMHET  
Utbildning  
När det gäller utbildning för yrkesverksamma har vi under året utbildat chefer i 
Skellefteå kommun under två halvdagar. Rebecca Lagerstedt genomförde 
utbildningarna den 14 november och den 12 december där 16 personer deltog. Det 
första utbildningstillfället fokuserade på grundläggande kunskaper i hbtq, normer och 
bemötande. Under det andra tillfället diskuterades konkreta förslag på åtgärder i 
verksamheten och deltagarna gavs 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. 

En liknande processinriktad utbildningsinsats i två steg hölls för personalen på 
Kvinno- och tjejjouren i Umeå. Benjamin Rask genomförde utbildningarna den 1 och 
22 mars 2019.  

Målet med dessa längre utbildningsinsatser, som med all utbildning för 
yrkesverksamma, är att göra skillnad för hbtq-personer genom att stärka 
uppdragsgivarnas kunskap och förutsättningar att utveckla sina verksamheter.  

Under 2019 har vi haft utbildare som kunnat ta de flesta av de 
utbildningsförfrågningar vi fått in, men i några fall har vi fått hänvisa verksamheter 
vidare till andra avdelningar och RFSLs nationella utbildningsverksamhet. Rebecca 
Lagerstedt deltog på en utbildning för utbildare i Stockholm den 24 augusti och har 
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sedan dess varit utbildare i föreningen. Klara Nygren har varit utbildningssamordnare 
i styrelsen under året.  

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. 
Information om projektet Marsha och träffarna för ungdomar har framförallt spridits 
via Instagram, samt på olika skolor. Under året sattes affischer om Newcomers upp 
på bland annat sfi i Umeå och Vännäs. Vår hemsida har också uppdaterats 
regelbundet. Utöver detta har RFSL marknadsförts på Välkomstmässorna på Umeå 
universitetet den 5 september och den 22 januari. Den 10 april deltog föreningen på 
en informationskväll för ungdomar på Hamnmagasinet - ungdomens hus i Umeå för 
att berätta om vår verksamhet. I övrigt har marknadsföring skett genom spridning av 
material via projektens verksamheter och aktiviteter.  
 
RFSL Umeås ordförande medverkade i två inslag i P4 Västerbotten i samband med 
Umeå Pride, läs mer under rubriken Umeå Pride. 
 

Politisk påverkan 
RFSL Umeås arvoderade projektledare träffade jämställdhetsministern Åsa Lindhagen 
som besökte oss i samband med Umepride 2019. De diskuterade framförallt de behov 
som RFSL Umeå ser för alla berörda målgrupper samt i vilken mån och vilken typ av 
behov som finns för att kunna driva olika nödvändiga verksamheter. Det talades 
framförallt om möjligheter till och det stora behov av mötesplatser och stärkande 
verksamhet för unga hbtq-personer.   

Newcomers 
Under 2019 har Newcomers haft har haft regelbundna träffar varje vecka, med 
uppehåll under sommaren och varje gång har i genomsnitt ca 10 personer deltagit. De 
flesta träffarna har hållits på RFSL Umeås kontor med gemensam 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 sjukvården eller RFSLs jurister. Totalt sett har verksamheten varit i 
kontakt med ett 50-tal personer under året och verksamheten har drivits av 0-2 
volontärer i samband med samordnare. 
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Under året har även 5 regnbågsspråkcaféer hållits på stadsbiblioteket i Umeå i 
samarbete med bland annat Vän i Umeå och Regnbågsbiblioteket. 

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 2019 fortsatt sitt arbete med hiv och std/sti -prevention, med hjälp 
av medel från Folkhälsomyndigheten. Via medlemmar och andra nätverk har RFSL 
Umeå under 2019 haft 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. 
 
Den 28 november hölls en föreläsningen för RFSL Umeås styrelse och projektledaren 
för projektet Hiv och hälsa, Jonas Jonsson, programansvarig för RFSLs 
hivprevention, föreläste om hiv, säkrare sex, testning, smittfri hiv och om RFSLs 
arbete med hivprevention.  
 
RFSL Umeå delade under 2019 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.  
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RFSL Umeå bidrog till RFSU Umeås utbildningsdag “Kropp och Skäl” för 
yrkesverksamma som arbetar med ungdomar den 5 december på Folkets Hus i Umeå. 
RFSL deltog i planeringen och höll även en workshop om strukturell påverkan av 
individens egna gränsdragningar på ämnet sex för ca 50 deltagare.   
 

Marsha 
Undet 2018 ansökte RFSL Umeå om medel från Postkodsstiftelsens satsning på 
psykisk hälsa och beviljades medel för att bedriva en mötesplats för unga 
hbtq-personer. Mötesplatsen döptes 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. 
Under första halvåret 2019 arrangerades träffar en gång i veckan för unga personer i 
åldrarna 13-21 år. Träffarna hölls på Hamnmagasinet i Umeå och innehöll allt från 
pyssel, filmvisning, skrivarworkshop och Harry Potter tema. Målet var att nå 15-20 
personer, vilket i praktiken blev mer än dubbelt så många. Mötesplatsen blev mycket 
uppskattad av besökarna.  
 
Ett vidare mål var att mötesplatsen skulle finnas kvar efter projekttidens slut, något 
som inom ramen för projektet arbetats med under 2019, genom exempelvis samarbete 
med Umeå kommun och Hamnmagasinet. Bland annat arrangerades under Umeå 
Pride en pridefest för unga tillsammans med Hamnmagasinet och aktiva besökare på 
Marsha. Den 9 november var Marsha medarrangör för en övernattning på 
Hamnmagasinet och då även i samarbete med Rättighetscentrum Västerbottens 
projekt Rättighetsvandring. Aktiva deltagare från Marsha har därefter fortsatt att 
arrangera sporadiska träffar tillsammans med Hamnmagasinet, men utanför RFSL 
Umeås regi, så på så vis lever projektet vidare. Dessutom bildades en arbetsgrupp i 
styrelsen för Marsha efter projektets slut som bland annat träffat tjänstepersoner i 
kommunen för att understryka vikten av ett fortsatt kontinuerligt hbtq-häng för unga i 
Umeå. Bidrag söktes även från Umeå kommun för att kunna fortsätta driva 
mötesplatsen Marsha under 2020. 
 

Lokal 
Vi har under 2019 delat lokal med RFSU Umeå, Vän i Umeå och Kulturstorm, samt 
Liberalerna. 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.  
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INTERN VERKSAMHET  
Styrelsearbete 
Styrelsen som valdes in på årsmötet bestod av följande: 
 
vakant - ordförande 
Kai Reichwaldt - kassör 
Sall Breimo - ledamot 
Koko Molander - ledamot  
Klara Nygren - ledamot 
Rebecca Lagerstedt - ledamot (har delat uppdraget som kassör tillsammans med Kai)  
Daniel Hedlund - ersättare  
Janna Öström Berg - ersättare 
Lidia Svensson - ersättare 
 
På ett extra årsmötet den 3 juni valdes:  
Ebba Sverke - ordförande 
 
På RFSLs vårkonferensen den 26-28 april deltog Rebecca Lagerstedt från RFSL 
Umeå. Ebba Sverke deltog på RFSLs Regionala konferens i Umeå den 28-29 
september. 
 
Koko Molander och Rebecca Lagerstedt deltog på RFSLs kongress i Borås den 18-20 
oktober.  
 
Under året (april 2019 - tom mars 2020) 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. 
 

Under året har Sanna Hahlin arvoderats för att samordna den hiv-preventiva 
verksamheten och Newcomers verksamhet. Fram till den 15 aug ledde Sanna också 
Marsha en mötesplats för unga hbtq-personer mellan 13-21 år.  
 
RFSL Umeå har samarbetat med RFSL Förbundet och deras projekt 
’Regnbågsfamiljer i väntan’, som startade den 1 januari 2019. Projektet är ett nationellt 
föräldrastödjande projekt med fokus på hbtq-personers specifika behov under 
graviditet och första tiden som förälder.  
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Internutbildning 
Den 31 aug hölls en styrelseutbildning för styrelsen som leddes av Linnea Risinger 
från RFSLs 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 28 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 sportlovet arrangerades ett familjebad på Hemgården och den 5 maj 
arrangerades för första gången ett firande av Regnbågsfamiljernas dag (international 
Family Equality day) tillsammans med Stadsbiblioteket. Vi dansade, pysslade 
regnbågsmoln, boktipsade och fikade. Det kom 18 vuxna och 20 barn till biblioteket. 
SVTs Västerbottensnyheter gjorde ett reportage från firandet.  
 
Under Umeå Pride 2019 arrangerade Familjegruppen i samarbete med projektet 
Regnbågsfamiljer i väntan och Umeå stadsbibliotek en träff för hbtq-familjer inför 
paraden. Det kom ungefär 35 personer på träffen. I paraden hade gruppen för andra 
året ordnat en egen familjesektion där det gick ca 100 personer. På söndagen hölls 
också ett samtal på Hamnmagasinet med fokus hbtq-personers erfarenheter av 
fertilitetsvård och så kallad mödravård (föräldraförberedande insatser) i Västerbotten. 
Det kom 12 personer på seminariet.  
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Samarbeten under året  
Rättighetscentrum Västerbotten 
Under året har RFSL Umeå haft ett samarbete med Rättighetscentrum Västerbottens 
projekt Rättighetsvandring. Projektet går ut på att kartlägga Umeå utifrån olika 
rättighetsperspektiv för att synliggöra (de osynliggjorda) queera berättelserna och 
platserna i Umeå. Berättelserna som samlats in finns på webbsidan 
rättighetsvandring.se. I samarbete mellan projektet och Marsha anordnades en 
övernattning för hbtq-ungdomar på Hamnmagasinet den 9 november. Sanna Hahlin 
medverkade på lanseringen av berättelserna om Umeå utifrån perspektivet hbtq den 4 
december.  

Den 25 april var RFSL Umeå medarrangörer till en föreläsning med Anneli Svensson 
om hbtq-personers ohälsa som en konsekvens av diskriminering inom ramen för 
Rättighetscentrum Västerbottens föreläsningsserie “Ojämlikhetens pris”. Det kom ett 
40-tal åhörare. Övriga medarrangörer var Rättighetscentrum Västerbotten, Sensus, 
och Region Västerbotten.  
 

Hamnmagasinet 
Under året har nära samarbete med Hamnmagasinet - ungdomens hus i Umeå 
bedrivits. Varje vecka under första halvåret av 2019 hölls där träffar genom 
mötesplatsen för unga hbtq-personer Marsha. Under hösten samarbetade RFSL Umeå 
med Hamnmagasinet för att fortsätta få Marsha att leva kvar, läs mer under rubriken 
Marsha. RFSL Umeå har även deltagit på en informationskväll för olika föreningar på 
Hamnmagasinet. 

 

Vän i Umeå 
Vän i Umeå är en av föreningarna som RFSL Umeå delar lokal med och eftersom 
deras verksamhet rör nyanlända är det framförallt Newcomersverksamheten som har 
haft samarbete med Vän i Umeå. Bland annat arrangerades Regnbågsspråkcaféer 
tillsammans på stadsbiblioteket under hösten.  

 

Umeå Pride 
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Under Umeå Pride, som arrangeras av Queerförvaltningen, deltog RFSL Umeå i flera 
aktiviteter. Vi arrangerade ett Snuskbingo på Orangeriet, en träff för regnbågsfamiljer, 
en familjesektion i paraden samt ett panelsamtal med fokus på familjefrågor.  

RFSL Umeås ordförande Ebba Sverke medverkade i P4 Västerbotten två gånger 
under Pridehelgen. Första inslaget handlade om varför Pride fortfarande behövs och 
om Snuskbingot som hölls under Pridehelgen. Det andra inslaget handlade om hur 
HBTQ-personer kan bli bemötta av vården, främst den reproduktiva vården, samt om 
den paneldiskussion som hölls under Pridehelgen mellan den reproduktiva vården i 
Västerbotten och representanter från RFSL.  

Under Umeå Pride arrangerade även RFSL Umeå en pridefest för unga hbtq-personer 
i samarbete med besökare från Marsha - RFSLs mötesplats för unga och 
Hamnmagasinet. Två volontärer, samt samordnaren från RFSL Umeå deltog på festen 
tillsammans med ett 40-tal unga. 

Cafékvällar 

Under våren 2019 planerade RFSL Umeå att arrangera tre cafékvällar, av vilka en blev 
inställd på grund av sjukdom medan de två övriga genomfördes. Den 28 november 
arrangerades en cafékväll på temat HIV-kunskap. Det bjöds på gofika och föreläsning, 
läs mer under rubriken internutbildning. 

 

 
Verksamhetsberättelsen är sammanställd och fastslagen av RFSL Umeås 
styrelse den 10 mars 2020.  

 


