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VISION OCH STRATEGI 

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, 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.  

Övergripande mål 
✔ RFSL Umeås absolut viktigaste tillgång är våra medlemmar och för att vi ska 

kunna växa men främst kunna bibehålla så behöver vi stötta, supporta men 
även vårda medlemmarna. 

 
✔ För att kunna bedriva verksamhet så behöver vi kontinuerligt hitta vägar att 

finansiera verksamheten. Idag får få vi en liten andel av medlemsavgiften och 
från år till år söker vi projektbidrag för att bedriva olika verksamheter. Vi 
ämnar under året undersöka förutsättningarna för ytterligare finansiärer. 

 
✔ Vi ska rekrytera fler volontärer till verksamheten – speciellt för de 

verksamheter där en samordnare är ensam som arvodist, exempelvis 
Newcomers, men även till Regnbågsfamiljegruppen. Det är också centralt att 
utveckla vår utbildningsverksamhet än mer än idag och kunna erbjuda 
kommunen och andra aktörer, såväl korta som längre processinriktade, 
utbildningar inom hbtqi och normer. 
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EXTERN VERKSAMHET 
HIV-prevention och Newcomers 
RFSL Umeå har blivit beviljade medel från Folkhälsomyndigheten för att under 
2021 arbeta med HIV-prevention riktat mot MSM (Män som har sex med män) 
och nyanlända hbtqi-personer. Sanna Hahlin fortsätter som arvoderad under 2021. 
Målen för det preventiva arbetet under 2021 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, 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 Jonas Jonsson, programansvarig 
hivprevention och teamledare, och Jon Gjønnes, programmedarbetare 
hivprevention, från RFSL Förbundet har besökt några orter per år. Ett nytt 
koncept för detta var i rullningen under 2020 men förhindrades av pandemin. Det 
är ännu oklart hur en motsvarande workshop ska genomföras, men de koncept 
som sedan tidigare använts kommer att digitaliseras. RFSL Umeå planerar således 
att önska en digital motsvarighet för Newcomers. 
 
Newcomers är RFSL Umeås verksamhet för och av nyanlända hbtqi-personer. 
Under 2021 kommer verksamheten att fortsätta med både träffar och individuell 
rådgivning. Precis som under 2020 planeras det att arrangera träffar en gång i 
veckan, vilket möjliggör mer stöd till deltagare som är i behov av det. Träffar som 
är möjliga att genomföra på plats 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 om de 
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önskar arrangeras. Innehållet i verksamheten styrs av efterfrågan från deltagare och 
volontärer som kontinuerligt planerar verksamheter gemensamt. Under tiden det 
inte är möjligt med fysiska möten inomhus hålls i stället två träffar i veckan; en 
digital träff och en utomhus då ett begränsat antal deltagare och samordnare möts 
för att ta en promenad tillsammans. Verksamheten kommer även fortlöpande att 
behöva anpassas efter rådande smittläge kring covid-19. 

 

Marsha 
Under våren 2020 ingick ett samarbetsavtal mellan RFSL Umeå och Umeå Fritid 
kring Marsha, som är en mötesplats för unga hbtqi-personer mellan 13-21 år. 
Förutsättningarna som ges är att Umeå Fritid står för lokal, personalkostnader och 
verksamhetens övriga omkostnader. RFSL Umeå tillhandahåller en person som 
anställs av Umeå Fritid, och som tillsammans med en fritidsledare från 
Hamnmagasinet håller i träffarna, samt bidrar med hbtqi-kompetens och en 
förankring i hbtqi-communityt. Samverkansavtalet skrevs till en början till sista 
december 2020 och därefter förlängdes det med ytterligare ett år, dvs. till sista 
december 2021. Målet för 2021 är att upprätthålla det goda samarbetet och verka 
för ytterligare förlängning av verksamheten. Avstämning och utvärdering kommer 
att hållas tillsammans med Hamnmagasinet tre gånger under 2021. 

Utbildning  

Syftet med RFSL Umeås utbildningsverksamhet är att öka hbtqi-kompetensen och 
kunskapen kring normer och dess konsekvenser. 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. Vi genomför framförallt våra utbildningsinsatser i Umeå 
med omnejd.  
 
Under 2021 kommer RFSL Umeå att fortsätta utveckla utbildningarna vad gäller 
utbud. Vi vill även säkra att det finns förutsättningar att ta nya utbildningsuppdrag, 
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vilket kan kräva att fler utbildare utbildas och att vi hittar fler metoder för att 
marknadsföra våra insatser.  
 
Under verksamhetsåret 2021 vill RFSL Umeå kunna erbjuda både processinriktade 
utbildningar och kortare informationsinsatser, vilket vi sett efterfrågats tidigare år.  
 
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 m. fl. 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.  

RFSL Umeå bör även fortsätta att påverka kommunens politik i en mer 
hbtqi-inkluderande riktning.  

 

Umeå Pride 

Umeå Prides huvudarrangör är Queerförvaltningen, men RFSL Umeå bör i mån av 
tid delta i Pride genom egna aktiviteter och samarbeten med Queerförvaltningen 
och/eller andra föreningar och aktörer. 

 

Arbete med familjefrågor  
RFSL Umeå strävar efter att arrangera träffar för regnbågsfamiljer och 
hbtqi-personer med barn. Deltagarna på träffarna ska ges möjlighet att inverka på 
innehållet. Ett mål under 2021 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 
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hbtqi-personer som är på väg att bilda familj. Om det ska vara hållbart och möjligt 
med en fortsatt engagerad familjearbetsgrupp krävs fler aktiva och stöttning från 
styrelsen. Beroende på antalet aktiva och tillgången till resurser kan arbetsgruppen 
för familjefrågor arbeta för strategisk påverkan i frågor som rör ett 
hbtqi-perspektiv på Umeå och Västerbottens familjepolitik.  

Seniorer 
Under året bör RFSL Umeå sträva efter att undersöka möjligheterna att starta upp 
en verksamhet för seniorer, i samarbete med RFSL:s nationella seniorprojekt. 
Lokala PRO kan vara en tänkbar samarbetspartner. Målet är att en start av sådan 
verksamhet sker under år 2022. 

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, 
vara lyhörd för medlemmarnas behov och önskemål vad gäller verksamheten, samt 
uppmuntra medlemmar som vill starta upp ny verksamhet utöver den som står i 
verksamhetsplanen.   

I mån av tid och möjlighet kan samarbeten och gemensamma aktiviteter med till 
exempel Transsammans, Vän i Umeå, Hamnmagasinet - ungdomens hus, 
Spectrum - hbtq-studenterna 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. Den 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. Om möjligt bör 
en volontär med särskilt engagemang för sociala medier rekryteras - i eller utanför 
styrelsen. 
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Utöver dessa kanaler bör föreningen eftersträva att synas i sammanhang och 
arrangemang som sker under året. Det finns ett behov av att ta fram nytt 
informationsmaterial om RFSL Umeå.  

 

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 
Medlemsträffar 

Möjligheterna för att arrangera cafékvällar under 2021 bör undersökas, samt om 
det fortsättningsvis finns ett intresse av sådana från medlemmarna eller om andra 
aktiviteter bör prioriteras. Alternativa aktiviteter som håller fysisk distans kan 
ordnas utifrån styrelsens tid och möjligheter. Exempel på aktiviteter kan vara 
regnbågspromenader, picknick, tipsrundor eller digitalt quiz. 

 

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. Det senaste året, 2020, har samarbetet legat nere på grund av covid-19. Vi 
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hoppas kunna fortsätta samarbetet under 2021 i mån av styrelsens tid och 
möjligheter, samt utvecklingen kring covid-19. 

Kommunikation med medlemmar 

En viktig kommunikationskanal för RFSL Umeå och medlemmarna är 
Facebooksidan och ett mål för 2021 bör vara att utveckla densamma. Om möjligt 
bör en volontär med särskilt engagemang för sociala medier rekryteras i eller 
utanför styrelsen. Medlemsbrev är ett bra sätt att öka kontaktytorna med 
föreningens medlemmar. I dagsläget är RFSL Umeå:s vanliga e-post dit 
medlemmar i behov av stöd främst hör av sig, varför den kanalen också är viktigt. 

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, 
dels för att hela styrelsen skall få möjlighet att lära känna varandra och hitta en bra 
arbetsfördelning. RFSL Förbundet ger även löpande utbildningar i olika frågor 
som rör RFSL:s arbete vilka är bra tillfällen till fortbildning för RFSL Umeås 
styrelse. 

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 ansökt om verksamhetsstöd från Umeå kommun och beviljats 
medel.  

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

RFSL Umeå ska även ansöka till Länsstyrelsen om TIA-medel för Newcomers 
verksamhet och väntar besked under sen vår 2021.  

En viktig del av föreningens ekonomi består i att sälja utbildningar, detta då det 
innebär fria medel som föreningen kan disponera.  
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Verksamhetsplanen är sammanställd av RFSL Umeås styrelse. 


