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Möten 

9 styrelsemöten under 2018 

1-2 styrelsemöten under 2019 

1 arbetsmöte under 2019 

 

 

Verksamheter 
 

Styrelsearbetet 

Vid årsmötet 2018 formades en styrelse som fortsatt skulle jobba med föreningen och 

nuvarande verksamhetsplan. En del i styrelsearbetet är att föreningen ska bli mer aktiv i 

kommunerna i länet och det har jobbats lite med det under året. Bland annat har föreningen 

deltagit i Ånge och Sollefteå Pride, vid Regnbågsveckan på Kramfors, Ånge och Timrå 

bibliotek samt på en mässa i Örnsköldsvik (läs mer om dessa tillfällen längre ned). 

     I år var det kongress för RFSL i Skövde den 11-13 maj. Dit åkte Morgan Grafström och 

Anders Styf som representanter för föreningen. 

     Årets höstkonferens ingick i ett projekt som RFSL driver tillsammans med Svenska 

postkodsstiftelsen. Konferensen kallades för Konferensen Stolt och till den inbjöds inte bara 

RFSL-medlemmar utan alla som jobbar med hbtq-frågor. Preethi Huczkowski, Andreas 

Viklund och Maria Edin deltog både på den konferensen och ordförandekonferensen som 

skedde samma helg, 3-4 november, utanför Stockholm. Preethi och Andreas åkte också som 

representanter för RFSL Östersund samt att Preethi var där i rollen som 

förbundsstyrelsekassör. 

 

// Maria Edin, kassör 

 

 



Café m.m. 

Caféverksamheten som vi bedriver är en av grundpelarna i vår verksamhet och som funnits 

under många år. Under 2018 har caféet haft öppet under en stor del av året med undantag för 

ett sommaruppehåll samt ett kortare uppehåll över jul och nyår. Antalet besökare har varit 

stadigt kring 20-25 personer per gång. Under hösten har det även arrangerats en halloweenfest 

och en nyårsfest i lokalen. 

 

// Anders Styf, vice ordförande och caféansvarig 

 

 

Hiv-/STI-preventiva arbetet 

Likt tidigare år har vi drivit ett projekt i föreningen för att minska spridningen av hiv och 

andra sexuellt överförbara infektioner. Projektet är helt finansierat av bidrag från 

Folkhälsomyndigheten och har under året möjliggjort några timmars avlönat arbete varje 

vecka. Detta arbete har bestått av att finnas tillgänglig för målgrupperna och allmänheten, 

svara på frågor, fört dialog om sexuellt risktagande och även tillgodosett efterfrågan av 

kondomer och glidmedel. Vid olika evenemang som föreningen deltagit och arrangerat har vi 

även lyft projektet. Tillgängligheten till preventivmedel är en stor del av vårt arbete, där 

föreningslokalen är en given plats för detta. Många besöker lokalen just för denna 

tillgänglighet, men även för att fundera på djupare frågor. Vi bidrar även till ett par skolor 

med material och kondomer. 

 

// Morgan Grafström, volontär 

 

 

Synliggörande/påverkansarbete 

Under 2018 har RFSL Sundsvall funnits med i media, främst i samband med Sundsvall Pride. 

Till exempel gavs en bilaga ut tillsammans med Sundsvalls nyheter inför festivalen. Den 

nådde cirka 65 000 hushåll.  

     Biblioteken i länet har årligen en temavecka, Regnbågsveckan, för att synliggöra HBTQ. 

Under denna temavecka var även föreningen delaktig. Vi var synliga både i Kramfors och i 

Timrå med bokbord. I Ånge satsades det lite mer. Där dekorerades biblioteket av prideflaggor 

och vimplar. Flator med Felor gjorde en mycket uppskattad konsert med folkmusik som 

traderats och komponerats av kvinnor. Trion, som är baserad i Östersund, består av Elin 

Nilsson, Amanda Michaelsdotter Eriksson och Angelika Sjöstedt Landén och deras felor. Tina 

Wilhelmsson var kvällens förband och spelade bland annat sin nya singel från albumet 

QueeRealitet. 

     Föreningen har också deltagit med bokbord på mässan Hela Dig Expo i Örnsköldsvik och 

konventet Okamicon, som arrangerades av föreningen Nakama-kai i Sundsvall. På den 

sistnämnda hölls också en föreläsning för volontärerna angående bemötande. 

     Under förra året påbörjade föreningen en dialog angående LÖV - Länsöverenskommelsen 

Västernorrland, en överenskommelse om samverkan mellan Region Västernorrland och den 

idéburna sektorn i länet, och vi har under året nu skrivit under avtalet. Föreningens syfte med 

avtalet är att få ett stabilare samarbete mellan oss och regionen. 



      Under året har det arbetats med att byta namn för föreningen. Då vårt upptagningsområde 

är hela Västernorrland ansågs inte namnet RFSL Sundsvall representera alla medlemmar. 

Därför beslutade föreningen genom två årsmöten (ett ordinarie och ett extra) att byta till ett 

namn som speglar hela regionen. I slutet av året blev namnbytet klart och nu heter föreningen 

officiellt RFSL Västernorrland. 

   Vi förekommer och är aktiva på Facebook, RFSL Västernorrlands hemsida samt Qruiser. 

 

// Maria Edin, kassör 

 

 

Utbildningar och föreläsningar 

Vi erbjuder föreläsningar och utbildningar till hela samhället. Ett par gymnasieskolor och 

Mittuniversitetet är återkommande kunder både höst och vår. Ett uppdrag som var extra 

spännande under året var att vi fick möjlighet att hålla föredrag för Polismyndigheten. 

     Målet med verksamheten är att ge olika grupper, verksamheter mer kunskap och förståelse 

om och kring hbtq-personers livssituation. Stor del av våra pass handlar om normativiteten 

och dess konsekvenser. 

 

// Morgan Grafström, volontär 

 

 

Sundsvall Pride 2018 

En av föreningens största verksamheter är den årliga priden. I år var festivalen den 1-7 juli. 

Där nås människor i mångfald på olika nivåer. Verksamheten omsätter mycket kapital men 

den ger mycket för hbtq-personer i regionen. Arbetet för den veckolånga priden inleds under 

hösten och intensifieras ju närmare sommaren vi kommer. Föreningen når bland annat ideella 

föreningar, stora företag, politiska partier, kyrkliga samfund och kommuner. Det är också ett 

sätt att synas. I paraden under Sundsvall Pride 2018 deltog cirka 4000 personer. En av 

artisterna som uppträdde var Thomas diLeva. Området var då fullt av besökare. Veckan har 

blivit en riktig folkfest i regnbågens färger. 

 

// Torbjörn Karlsson, ordförande och pridegeneral 

 

 

Newcomer/Asylsökanden 

Under 2018 så har andelen asylsökande minskat. Dels beror det på den stramare asylpolitiken 

som regeringen/riksdagen införde under 2016 och dels för att många asylsökanden har flyttats 

runt i landet eftersom man stänger ner en del asylboenden. Men arbetet har löpt på. Många 

vänder sig till oss för stöd och hjälp i sin process gentemot Migrationsverket. Några vänder 

sig till oss då processen är avslutad (3 avslag) och då man vill försöka starta om sitt ärende 

vilket är oerhört svårt. Det är sällan som Migrationsverket går med på det. 

     Vi är också behjälpliga till de ensamkommande flyktingungdomar som söker stöd och 

hjälp via skolorna som de går på eller boendena som de befinner sig på. Detta är inför då de 

ska in i asylprocessen (då de fyllt 18 år) och behöver juridisk hjälp samt samtalsstöd. Många 



asylsökande har dessutom fått uppehållstillstånd vilket är mycket glädjande. I stort sett alla 

asylsökanden vänder sig till oss via vår caféverksamhet. Vi ser dock också behovet av att visa 

oss mer i regionen vilket styrelsen kommer jobba mer med. Exempelvis pop-up-café i de 

städer/orter som vi har i Västernorrland. Det ska också tilläggas att arbetet och 

stödverksamheten hos oss med de asylsökande är helt på volontärbasis precis som många av 

våra andra verksamheter inom RFSL Västernorrland. 

 

 // Robert Bylund, volontär 

 

 

Regnbågsfrukost Härnösand 

Under det verksamhetsår som gått har regnbågfrukost valt att samarbeta med olika partners 

såsom Hotell Royal, Svenska kyrkan samt Länsmuseet Västernorrland. Följande träffar har 

skett under året: 

 24 mars - Frukost på Hotell Royal i Härnösand 

 21 april & 23 mars - Några representanter från Regnbågfrukost tillsammans med 

representanter från Svenska Kyrkan startar en planeringsgrupp för att se över 

möjligheten att genomföra Härnö Pride 2018. Denna grupp lades dock i vila för att det 

var för få i planeringsgruppen. Den planeras att återupptas under 2019. 

 10 september - Frukost hemma hos en av de aktiva medlemmarna för att diskutera hur 

man kan arbeta i framtiden samt vad mer gruppen kan hitta på. 

 13 oktober 2018 & 2 februari 2019 - Tillsammans med Länsmuseet Västernorrland har 

vi utifrån deras tillfälliga utställningar (ex. id:TRANS) diskuterat hbtq-frågor i 

samhället och hur samhället jobbar med dessa frågor. Vid sammankomsten kring 

id:TRANS var också Preethi Huczkowski från RFSL:s förbundsstyrelse med och 

berättade om satsningen på seniorverksamheten inom RFSL. 

 

// Åsa Eliasson, ledamot 

 

 

Ånge Pride 2018 

Det lyckade samarbetet mellan Ånge Pride och Kulturnatten i Ånge fortsatte även i år den 23-

25 maj. Festivalen inleddes med en pysselkväll med pridetema hos Devina (Svenska kyrkan) 

under onsdagen. Regnbågsmässa, på torsdagen, arrangerades i Ånge Kyrka i samarbete med 

Svenska Kyrkan Borgsjö-Haverö församling där artisterna Gina & Malin uppträdde. I 

samband med mässan gästade Jeanette Larsson med föreläsningen “Högt i tak – men var har 

vi golvet?”. Föreläsningen sponsrades av Akzo Nobel. Både regnbågsmässan och 

föreläsningen var välbesökta och väldigt uppskattade. 

     I samarbete med ungdomsgården Gröna villan gjordes Corner om till ett regnbågscafé med 

soffor som skänkts och lånats ut av ångebor och torget smyckades med prideflaggor. 

Regnbågscaféet erbjöd bland annat, förutom regnbågscupcakes, föreläsningen “Att queera 

historien” med Elfrida Bergman och det mest välbesökta och uppskattade arrangemanget inne 



på caféet - ett regnbågsquiz med Lars LOJ Johansson. Vi hade även release av ett 

pridesmycke designat av Ulrica Martinsdotter från Ånge. 

     Prideparaden blev lyckad med ca 300 deltagare och paradvägen var något längre än året 

innan. Medina Gutic, ung arrangör i Ånge Pride, höll ett brandtal strax efter paraden på 

invigningen ute på torget, därefter delades Ånge Prides första hederspris ut till Tina Arvidson. 

Ute på torget hade vi, tillsammans med Kulturnatten, ett flertal utställare.  

     Vi besöktes även av “Lesbiskt museum” som kom med sitt rullande museum till Ånge, 

först utanför kyrkan den 24 maj och sedan stående på torget under den 25 maj. Inne i 

biosalongen på Medborgarhuset, senare på kvällen, uppträdde Tina Wilhelmsson och stand 

up-komikern Petrina Solange.  

     Vi tryckte upp eget profilmaterial på t-shirts, tygväskor och klistermärken för försäljning - 

samt munktröjor till arbetsgruppen hos Jizmo Design.   

     Det skedde några tråkiga incidenter, men polisen agerade snabbt, vi hade bra uppbackning 

från alla håll och löste situationen utan större dramatik. Utvärderingen visade på att alla 

inblandade var nöjda och att samarbetet mellan Ånge Pride och Kulturnatten ska fortsätta och 

utvecklas. 

 

// Arbetsgruppen Ånge Pride 

 

 

Sollefteå Pride 2018 

För första gången arrangerades Sollefteå Pride. Den skedde 28 juli. Tillsammans med RFSL 

stod Ungdomsdelegationen och Nipyran som arrangörer. Dagen bestod av en parad från Risön 

in till Stadsparken, där ett flertal artister bjöd på framträdanden. En Pride-kör hade även satts 

ihop till stor glädje. I paraden stoltserade mellan 500-600 personer. Ett glädjefyllt och mycket 

lyckat arrangemang. 

 

// Morgan Grafström, volontär 

 

 

RFSL Västernorrlands styrelse 2018 tackar för sig.  

 

 


