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INLEDNING
2020 har för RFSL Umeå liksom för alla föreningar varit ett speciellt år med tanke på
den pandemi som drabbat hela samhället. Med de förutsättningar som funnits har
fokus legat på att kunna fortsätta med den kärnverksamhet som bedrivits under en
längre tid. Det utåtriktade arbetet samt medlemsaktiviteter har fått stå tillbaka, medan
verksamheterna som Hiv & Hälsa, Newcomers samt Marsha har anpassats till rådande
restriktioner.

EXTERN VERKSAMHET

Utbildning
Efterfrågan på utbildningar har av förklarliga skäl varit lägre under året. Under hösten
genomfördes två utbildningsdagar för  personal inom skolan i Åsele kommun. Det
första utbildningstillfället i augusti fokuserade på grundläggande kunskaper i hbtqi,
normer och bemötande. Under det andra tillfället i november diskuterades konkreta
förslag på åtgärder i verksamheten och deltagarna gavs möjlighet att fundera över sina
egna verksamheter och vad de vill göra där. Förkunskaper i hbtqi-frågor varierade
mycket inom gruppen och även hur de arbetat med perspektiven tidigare. Efter sista
utbildningen fick deltagarna fylla i en skriftlig utvärdering i vilken många var positiva
och nöjda.

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

Marknadsföring och media
På grund av covid-19 har i princip all marknadsföring skett digitalt under 2020. Vi har
använt oss av sociala medier för att nå ut till såväl medlemmar som andra intresserade,
där RFSL Umeås Facebooksida är vår främsta kanal. Även Newcomers har en egen
sida på Facebook. Information om projektet Marsha och träffarna för unga har
framförallt spridits via Instagram. Föreningens hemsida har uppdaterats och under
några tillfällen har även medlemsbrev skickats ut. Utöver detta har RFSL Umeå
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marknadsförts på Välkomstmässan på Umeå universitetet i januari 2020, densamma
blev inställd i augusti 2020. I övrigt har marknadsföring skett genom spridning av
material via projektens verksamheter och aktiviteter.

RFSL Umeås styrelseledamot Kim Rehnman medverkade den 12 juni i ett inslag i
SVT Västerbotten kring hbtqi-personers hälsa i länet.
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/rfsl-vill-se-mer-utbildning-bland-var
dpersonal

Politisk påverkan
I en debattartikel som publicerades i Expressen den 28 juli medverkade RFSL Umeås
ordförande tillsammans med RFSL:s förbundsordförande, samt ett stort antal övriga
ordförande från lokalavdelningar över landet. I debattartikeln framfördes synpunkter
på den nuvarande migrationspolitiken och hur den specifikt drabbar hbtqi-personer.
Bland annat krävdes ett stopp för tillfälliga uppehållstillstånd.

Under Umeå Pride genomfördes en paneldebatt med lokalpolitiker från
kommunfullmäktige. RFSL Umeås ordförande deltog som publik och ställde frågor
till politikerna hur de vill förbättra Umeås faktiska arbete för hbtqi-personers situation
i staden. Delvis med avstamp i en artikel från VK där det lyftes att hbtqi-personer i
Umeå utsätts för olika typer av kränkande behandling. Det mest konkreta svaret kom
från Liberalernas representant som på eget bevåg kommenterade att kommunen i låg
utsträckning stöttar hbtqi-rörelsen och därför skulle ta med sig frågan om mer pengar
till RFSL Umeå till sitt parti. Socialdemokraterna vill att hbtqi-rörelsen tar initiativ till
att föreslå olika insatser.

Newcomers
Under 2020 har Newcomers haft regelbundna träffar varje vecka, med uppehåll under
sommaren och varje gång har i genomsnitt ca 6 personer deltagit. Under lite mer än
den första halvan av året har träffarna 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 tillsammans med samordnare. Efter att rekommendationerna
på grund av den rådande pandemin skärptes i början av november har Newcomers
träffar anpassats efter detta. Två kortare träffar per vecka snarare än en längre har
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genomförts - en digital träff  och en träff  utomhus. Möjligheten till enskild rådgivning
har kvarstått.

Under året har även regnbågsspråkcaféer hållits i samarbete med Stadsbiblioteket i
Umeå, Regionbibliotek Västerbotten, Vän i Umeå och Regnbågsbiblioteket. På grund
av restriktioner har endast några kunnat hållas på plats i Väven medan resterande har
varit digitala.

Hiv-prevention
RFSL Umeå arbetar för hbtqi-personers rättigheter och mot diskriminering. RFSL har
en lång historia av hiv-preventivt arbete i Sverige såväl som i Västerbotten. RFSL
Umeå har under 2020 fortsatt sitt arbete med hiv och std/sti -prevention, med hjälp
av medel från Folkhälsomyndigheten. Via medlemmar och andra nätverk har RFSL
Umeå under 2020 haft möjlighet att nå både män som har sex med män och
hbtqi-migranter. Projektet Hiv och Hälsa har riktat sig till hbtqi-personer, främst
nyanlända och män som har sex med män.

Genom att samverka med Newcomers har projektet Hiv och Hälsa nått ut till
nyanlända hbtqi-personer med information kring säkrare sex och testning samt
material såsom kondomer, glidmedel och informationsmaterial på lämpligt språk.
Detta arbete har möjliggjort för nyanlända hbtqi-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 hbtqi-personer, infomaterial om sexuella rättigheter i
Sverige framtaget av RFSL samt information om sjukvård och testning av hiv/sti i
Västerbotten.

Den 9 december hölls en föreläsningen för RFSL Umeås styrelse då Jonas Jonsson,
programansvarig hivprevention och teamledare, och Jon Gjønnes,
programmedarbetare hivprevention, föreläste om hiv, säkrare sex, testning, smittfri hiv
och om RFSL:s arbete med hivprevention.

RFSL Umeå delade under 2020 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 hbtqi-personer är Kondomerian ett väl fungerande sätt för oss
att nå ut till hbtqi-personer med säkrare sex-material. Under årets första månader var
detta möjligt, men sedan dess har RFSL Umeå istället valt att skicka ut gratis
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kondomer och glidmedel per post då besök på till exempel nattklubb, RFSL Umeås
kontor eller universitetet har varit begränsade eller ej möjliga. Annonsering om gratis
kondomer och glidmedel har skett i sociala medier.

RFSL Umeå bidrog tillsammans med Regionen Västerbotten och Noaks Ark Norra
Norrland till RFSU Umeås initiativ för ett nätverk för aktörer som arbetar med sexuell
hälsa. Inom ramen för detta hölls en föreläsning med sexologen Kalle Norwald som
en del av att uppmärksamma nätverket. Syftet är att utöka och stärka samarbeten i
Västerbotten för att underlätta arbetet med sexuell hälsa.

Marsha
Under slutet av 2019 jobbade en arbetsgrupp i styrelsen för att Marsha - den
mötesplats för unga hbtqi-personer som fram tills dess drivits av föreningen i
samarbete med Hamnmagasinet Ungdomens Hus - skulle få en fortsättning.
Arbetsgruppen träffade bland annat tjänstepersoner inom Umeå Fritid för att
understryka vikten av ett fortsatt kontinuerligt hbtqi-häng för unga. Bidrag söktes
även från Umeå kommun för att kunna fortsätta driva mötesplatsen Marsha under
2020. I början av 2020 meddelades att RFSL Umeå fått 20 000 kronor till att driva
Marsha, vilket beräknades räcka till cirka 5 träffar under våren. RFSL Umeå föreslog
då för Hamnmagasinet och Umeå Fritid att föreningen respektive Hamnmagasinet
skulle arrangera varannan träff  under våren. Glädjandenog återkopplade Umeå Fritid
och Hamnmagasinet med ett förslag på samarbete och utökat ansvarstagande för
Marsha. I maj formaliserades ett samverkansavtal mellan Umeå Fritid och RFSL
Umeå. 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.

Sedan i maj har träffar hållits en gång i veckan med ett uppehåll under sommaren.
Varje träff  har besökts av 15-20 personer. Innehållethar till stor del initierats av
deltagarna. Vid ett par tillfällen har gruppens värdegrund och gruppdynamik
diskuterats och dokumenterats gemensamt. Under Umeå Pride hölls en
övernattningsfest.  I december stängdes Hamnmagasinet på grund av ökad smitta av
covid-19 och därefter har mötesplatsen flyttat till en digital plattform. Sedan dess har
träffarna hållits två gånger i veckan, med kortare tid per träff  på grund av det digitala
formatet.
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Lokal
Vi har under 2020 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. I början av året genomfördes en stor förrådsrensning och det
material som var viktigt att bevara lämnades till Folkrörelsearkivet. Arbetet innebar
även en fin tillbakablick i föreningens historia.

Lokalen ger oss möjlighet till kontinuitet i vårt arbete med Newcomers och
Hiv-prevention, och möjlighet att erbjuda våra medlemmar och besökare en trygg
mötesplats. Under året har tyvärr inga fysiska träffar för medlemmar, utöver den lilla
gruppen av Newcomers, gått att erbjuda på grund av rådande smittoläge.

INTERN VERKSAMHET
Styrelsearbete
Styrelsen som valdes in på årsmötet bestod av följande:

Koko Molander - ordförande
Sofia Breimo - kassör
Yasmine Kindlund - ledamot
Rebecca Lagerstedt - ledamot
Magdalena Hultqvist - ledamot
Daniel Hedlund - ersättare

Magdalena Hultqvist gick därefter inte att nå och därför adjungerades Kim Rehnman
som ledamot till styrelsen vid ett styrelsemöte den 11 maj 2020.

Under året (april 2020 - t.om. mars 2021) har styrelsen sammanträtt vid nio tillfällen.
På grund av covid-19 har alla möten skett digitalt.

Sanna Hahlin har arvoderats för att samordna den hiv-preventiva verksamheten och
Newcomers.

Koko Molander deltog den 23 april på den digitala ersättningen för den nationella
Vårkonferensen som skulle hållits i Sundsvall. RFSL:s förbundsstyrelse informerade
om RFSL:s prioriterade frågor, det ekonomiska läget och hur styrelsen arbetar i
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nuläget. Flera anställda på förbundet deltog också och rapporterade om arbetet med
bland annat det antirasistiska projektet och podden Q-studion, Hiv & Hälsa, det
internationella arbetet, avdelningsstöd osv.

Fortbildning
Sofia Breimo deltog i en kunskapshöjande föreläsning kring intersexfrågor med
anledning av att intersexpersoner numera är inkluderade i vår målgrupp.
Under hösten anordnades en fortbildning kring hiv och hälsa. Jonas Jonsson,
programansvarig hiv-prevention 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 hbtqi-personer. Utbildningen hölls den 9
december och det var 2 personer från RFSL Umeås styrelse som deltog.

ÖVRIG VERKSAMHET
Familjegrupp
Inför Regnbågsfamiljernas dag var ett arrangemang planerat den 3 maj i samarbete
med Umeå stadsbibliotek och Rättighetscentrum Västerbotten. Aktiviteterna ställdes
dock in på grund av covid-19. Istället uppmuntrade RFSL Umeå (via Facebooksidan)
till ett alternativt tillvägagångssätt och deltagande i RFSL:s nationella firande i sociala
medier.

Under Umeå Pride 2020 arrangerades en träff  för regnbågsfamiljerpå Gammlia i
samarbete med Västerbottens museum. Korvgrillning, lekar och käpphästhoppning
fanns med på schemat. Dagen var välbesökt av omkring 50 personer.

Aktiviteter i samband med IDAHOBIT
För att uppmärksamma den 17 maj och den Internationella dagen mot homo-, bi-,
och transfobi, IDAHOBIT,  hängdes en tipspromenad upp i en park i centrala Umeå.
Tipspromenaden anpassades efter rådande Covid-19 läge och deltagarna uppmanades
att besvara den digitalt. Därefter spreds även frågorna via Facebooksidan. 6 personer
deltog och ett flertal priser delades ut och skickades hem till vinnarna.
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Umeå Pride
Årets upplaga av Umeå Pride, som sedvanligt arrangerades av queerförvaltningen, var
en till stora delar digital tillställning och ingen parad genomfördes.

RFSL Umeå genomförde ett par programpunkter. Som tidigare nämnts hölls en
sam-arrangerad träff  för regnbågsfamiljer (läs merunder Familjegrupp), samt en repris
av vårens variant av tipsrunda genomfördes. Tipsfrågorna hängde uppe på Gammlia
under Pride-helgen och besvarades av omkring 10 personer. Ett antal priser skickades
hem till vinnarna.

På Marsha, mötesplatsen för unga hbtqi-personer, genomfördes en av deltagarna
särskilt önskad övernattning under Pride.

Samarbeten under året

Hamnmagasinet
Under året har nära samarbete med Hamnmagasinet - ungdomens hus i Umeå
bedrivits. I maj ingicks ett samverkansavtal med Umeå Fritid angående Marsha. Läs
mer under rubriken Marsha.

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.

Västerbottens museum
Ett samarbete skedde med Västerbottens museum i samband med Umeå Pride (Läs
mer under Umeå Pride).

Demokratiska arkivet

Vi blev tillfrågade om vi ville samarbeta med Demokratiska arkivet (Folkrörelsearkivet
Västerbotten och Västerbottens museum) king deras podcast Livet i arkivet -
berättelser från Västerbotten. Vi tackade nej till detta erbjudande men delade med
glädje av oss av delar av det arkivmaterial vi har arkiverat hos Folkrörelsearkivet
Västerbotten. De producerade ett podcastavsnitt med namnet Förbjuden kärlek - Från
smussel till stolthet. Om Rfsl Umeå.
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(https://www.folkrorelsearkivet.se/demokratiska-arkivet/livet-i-arkivet-podd/forbjud
en-karlek-del-2/)

Verksamhetsberättelsen är sammanställd och fastslagen av RFSL Umeås
styrelse den 24 feb 2021.
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