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BAKGRUND 

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, för 
homosexuella, bisexuella, transpersoner, intersexpersoner 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.  

 

EXTERN VERKSAMHET 
HIV-prevention och Newcomers 
Sanna Hahlin fortsätter som arvoderad under 2020. 

RFSL Umeå har blivit beviljade medel från Folkhälsomyndigheten för att under 
2020 arbeta med HIV-prevention riktat mot MSM (Män som har sex med män) 
och nyanlända hbtq-personer. Målen för det preventiva arbetet under 2020 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.  
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● Att styrelse, projektledare, projektmedarbetare och volontärer inom RFSL 
Umeå ska ha god kunskap om prevention av hiv/aids, andra smittsamma 
sjukdomar och sexuell hälsa för att kunna bedriva projektet på ett bra sätt. 

 

Förbundet har tidigare erbjudit en workshopserie för Newcomers på temat säkrare 
sex. Det har inneburit tre separata träffar där två stycken från förbundet (Jon och 
Jonas) har besökt några orter per år. För att fler ska kunna delta från olika orter ska 
de i år testa att istället ha en träff under två dagar, då deltagare från olika 
avledningar istället får åka till en enda ort där utbildningen i säkrare sex sker. För 
att testa konceptet har de frågat om Umeå kan vara orten för träffen för de i 
“norr”. RFSLs samordnare Sanna Hahlin har sagt ja och det planerade datumet är 
8-10 maj. Förbundet står för resor till Umeå, hotellnatt, utbildningen etc 
 
Newcomers är RFSL Umeås verksamhet för och av nyanlända hbtq-personer. 
Under 2020 kommer verksamheten att fortsätta med både träffar och individuell 
rådgivning. Precis som under 2019 ska det fortsätta arrangeras träffar en gång i 
veckan, vilket möjliggör mer stöd till deltagare som är i behov av det. Träffarna kan 
bestå både av fika, matlagning, film- eller spelkvällar på kontoret samt workshops 
inom områden som sexuell hälsa. Även aktiviteter på andra håll runt Umeå såsom 
idrotts- och kulturaktiviteter önskar arrangeras. Innehållet i verksamheten styrs av 
efterfrågan från deltagare och volontärer som kontinuerligt planerar verksamheter 
gemensamt. 

 

Marsha 
Sanna Hahlin fortsätter, åtminstone under våren, som arvoderad under 2020. 

Det finns en önskan om att projektet Marsha, som är en mötesplats för unga 
hbtq-personer mellan 13-21 år, kan ta vid där det slutade sommaren 2019. Detta 
eftersom träffarna var så uppskattade av deltagarna. RFSL Umeå har fått bidrag på 
20.000kr från Föreningsbyrån/Umeå kommun och det ger möjlighet att arrangera 
fem stycken träffar under våren 2020, med Sanna Hahlin som arvoderad 
samordnare. Det finns även en förhoppning om att Hamnmagasinet - ungdomens 
hus ska arrangera ytterligare fem träffar under våren 2020, så att RFSL kan 
arrangera varannan träff och Hamnmagasinet varannan. Hamnmagasinet har fått 
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en förfrågan av oss gällande detta förslag och i skrivande stund inväntar vi deras 
svar. Förslag på vad träffarna kan innehålla är spelkvällar, filmkvällar, diskussions- 
och normövningar.  

Det finns fortfarande en strävan efter att kommunen ska ta det yttersta ansvaret för 
en mötesplats för unga hbtq-personer. Därför finns det en önskan om att RFSL 
Umeås styrelse i mån av tid och möjlighet kan fortsätta att påverka kommunen i 
den riktningen. Styrelsens arbetsgrupp för Marsha har som förslag att någon av 
vårens träffar ägnas åt att tillsammans med deltagarna skapa ett material som visar 
hur viktiga trygga platser för unga hbtq-personer är. Förhoppningen är att 
materialet ska kunna påverka kommunen att satsa på en kontinuerlig mötesplats.  

 

Utbildning  

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 2020, att fortsätta utveckla våra utbildningar när det 
gäller utbud. Vi vill också säkra att det finns förutsättningar att ta nya 
utbildningsuppdrag. Det kan kräva att fler utbildare utbildas och att vi utvecklar 
metoder för att marknadsföra våra insatser.  
 
Under verksamhetsåret 2020 vill RFSL Umeå kunna erbjuda både processinriktade 
utbildningar och kortare informationsinsatser, vilket vi sett efterfrågats under 2019.  
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Synas och höras  
RFSL Umeå bör sträva mot att uppmärksamma relevanta händelser och viktiga 
dagar relaterade till vår verksamhet och mål. Exempel på sådana dagar är 
Regnbågsfamiljernas dag, IDAHOT, Transgender day of remembrance, World 
Aids Day mfl. Detta kan ske exempelvis genom deltagande i manifestationer, 
debattartiklar samt medverkan i media eller andra arrangemang. 

Medverkan i media bör genomföras då det är lämpligt för att informera och sprida 
våra arrangemang och/eller vårt arbete.  

Deltagande i Umeå Pride 

Umeå Pride har queerförvaltningen som huvudarrangör men RFSL Umeå bör i 
mån av tid delta i Pride genom egna aktiviteter och samarbeten med 
queerförvaltningen och andra föreningar. 

 

Arbete med familjefrågor  
Vi strävar efter att arrangera träffar för regnbågsfamiljer och hbtq-personer med 
barn. Deltagarna på träffarna ska ges möjlighet att inverka på innehållet. Ett mål 
under året är att få fler i målgruppen att engagera sig i familjegruppen och delta i 
arrangerandet av träffarna.  

Tidigare har den arbetsgrupp för familjefrågor som funnits också strävat efter att 
arrangera olika typer av informationsinsatser och gemenskapsbyggande för 
hbtq-personer som är på väg att bilda familj. Om det ska vara hållbart och möjligt 
med ett engagemang i en familjearbetsgrupp krävs fler aktiva och stöttning från 
styrelsen. Beroende på antalet aktiva och tillgång till resurser kan arbetet med 
familjefrågor utvecklas för att strategiskt kunna påverka i frågor som rör ett 
hbtq-perspektiv på Umeå och Västerbottens familjepolitik.  

 

Samarbeten och övrig verksamhet 

Annan verksamhet än den som nämnts ovan kan också komma att startas upp 
under året. Styrelsen för RFSL Umeå ska, med utgångspunkt i styrelsens kapacitet, 
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vara lyhörd för medlemmarnas önskemål och behov av verksamhet samt 
uppmuntra medlemmar som vill starta upp ny verksamhet utöver den som står i 
verksamhetsplanen.   

Regnbågsfamiljer i väntan 

Undet 2018 beslutade styrelsen att ingå i ett samarbete med RFSL Förbundet, vari 
RFSL Umeå ansvarar för att stå som uppdragsgivare för den arvoderade 
projektledaren, medan förbundet arbetsleder. Detta samarbete kommer att fortgå. 
Regnbågsfamiljer i väntan är ett nationellt projekt som drivs av RFSL med 
finansiering från Arvsfonden. Projektet startade i januari 2019 och pågår till 
december 2021. Projektet kommer att ta fram en normmedveten bok om att vänta 
barn, hålla olika former av barnmorskeledda föräldragrupper för hbtq-personer 
under graviditet samt ta fram en rad filmer om att vänta barn och bli förälder. 
Projektet kommer också ta fram ett bemötandematerial som riktar sig till 
barnmorskor. Projektet sker i samarbete med aktörer inom graviditetshälsovården. 
Kontaktperson från förbundets sida är Anna Nordqvist. 

Övriga Samarbeten 

I mån av tid och möjlighet kan fortsatta samarbeten och gemensamma aktiviteter 
med till exempel Transsammans, Vän i Umeå, Hamnmagasinet - ungdomens hus 
och Lesbisk frukost ske under året. 

Marknadsföring  
RFSL Umeå Facebooksida bör 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. Utöver dessa 
kanaler bör föreningen eftersträva att synas i sammanhang och arrangemang som 
sker under året. Vid behov kan även marknadsföringsmaterial tas fram.  
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INTERN VERKSAMHET 
Lokal  

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 sträva efter en god 
arbetsmiljö i lokalen för eventuella anställda/förtroendevalda samt att den 
reflekterar RFSL Umeås värdegrunder och medlemmarnas behov. Ett dokument 
med riktlinjer för den som lånar lokalen har fastställts i samråd med de övriga 
verksamheterna som hyr in sig på samma våningsplan.  

 

Sociala aktiviteter för medlemmar 
Cafekvällar 

Möjligheterna för att arrangera cafékvällar under 2020 bör undersökas, samt om 
det fortsättningsvis finns ett intresse av sådana från medlemmarna eller om andra 
aktiviteter bör prioriteras. 

 

Aktiviteter på Orangeriet 

Under 2019 har RFSL Umeå haft ett samarbete med Orangeriet Boule och Bistro 
och anordnat en social aktivitet för medlemmar och potentiella medlemmar i deras 
lokaler. Vi hoppas kunna fortsätta samarbetet under 2020 i mån av tid till planering 
och genomförande av det. 

 

Internutbildning  
Styrelsen ges möjlighet att gå en styrelseutbildning som hålls av förbundet. Detta 
dels för att möjliggöra för nya styrelsemedlemmar att få kunskap om styrelsearbete, 
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dels för att hela styrelsen skall få möjlighet att lära känna varandra och hitta en bra 
arbetsfördelning.  

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.  

Ekonomi  

RFSL Umeå har beviljats medel från Umeå kommun för Marsha - mötesplats för 
unga hbtq-personer under 2020. 

RFSL Umeå har ansökt om och beviljats medel från Folkhälsomyndigheten i 
utlysningen av verksamhetsbidrag för hivprevention till regionala och lokala 
organisationer 2020. 

RFSL Umeå har ansökt till Länsstyrelsen om medel för Newcomers verksamhet 
och väntar besked under sen vår 2020.  

En viktig del av föreningens ekonomi består i att sälja utbildningar, detta då det 
innebär fria medel som föreningen kan disponera.  

 

Verksamhetsplanen är sammanställd av RFSL Umeås styrelse och är fram 
till årsmötet ett arbetsdokument.  


