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Luleå och norra Norrbottens län 

Verksamhetsberättelse 2011 

Allmän information om RFSL Luleå och norra Norrbottens län 2011. 

Namn: RFSL Luleå och norra Norrbottens län 

Postadress: Storgatan 13,974 32 Luleå 

Besöksadress: Storgatan 13, Luleå 

Linda Moestam 072-5114 203 

Sophie Gunnarsson 072 - 5414 415 

Allmän e-postadress: lulea@rfsl.se 

Telefon - Expedition: 

Övriga e-postadresser: linda@lulea.rfsl.se 

Sophie@lulea.rfsl.se 

jenni@lulea.rfsl.se 

johanna@lulea.rfsl.se 

helena@lulea.rfsl.se 

christoph@lulea.rfsl.se 

mathias@lulea.rfsl.se 

sandra@lulea.rfsl.se 

caroline@lulea.rfsl.se 

Hemsida: www.rfsl.se/lulea 

Organisationsnummer: 802462-3376 
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Inledning

RFSL Luleå och norra Norrbottens län bildades den 14 september 2011.

Enligt föreningens stadgar är målet att verka i Luleå samt i hela norra Norrbotten där

föreningen vill bidra med en politik som placerar Luleå och norra Norrbotten på kartan

som en HBT-vänlig region. Avdelningen verkar för ett samhälle präglat av mångfald och

respekt för människors olikheter, där alla människor, oavsett sexuell läggning,

könsidentitet eller könsuttryck, ska ha lika rättigheter och skyldigheter samt lika

möjligheter att leva och verka. Genom utbildning och social verksamhet,

informationsspridning och stödjande verksamhet vill föreningen verka för att skapa ett

inkluderande klimat som bidrar till bättre livsvillkor för alla.

Denna RFSL avdelning har som målsättning att verka både lokalt, nationellt och

transnationellt men är i nuläget en relativt nystartad avdelning som i första hand strävar

efter att skapa en god förankring i Norrbotten.

Det har varit en intressant tid sedan uppstarten i september 2011 som övergripande har

handlat om att lägga grunden för framtida arbete. Vi inom föreningen utgår ifrån att det

får ta en del tid att bygga upp verksamheten men siktar på att nästkommande

verksamhetsår ska innefatta mer social verksamhet.

Styrelsearbetet

Under det konstituerande årsmötet som hölls den 14 september 2011 Luleå

konstituerades styrelsen som följande:

Ordförande: Sophie Gunnarsson

Kassör: Helena Carlsson

Övriga ledamöter:

Linda Moestam

Jenni Bergliv
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Johanna Lestander

Mathias D. Lindström

Caroline Lundmark

Sandra Nilsson

Christoph Schleifenbaum

Ledamöterna valdes till föreningens styrelse utan inbördes ordning.

Valberedning:

Christian Wallden (Sammankallande)

Mattias Myrnäs

Emma Möller

Revisorer:

Adrian Repka

Johanna Lindberg

Firmatecknare:

Sophie Gunnarsson

Linda Moestam

Christoph Schleifenbaum

Helena Carlsson

Under ett styrelsemöte den 19 november avgick Sophie Gunnarsson som ordförande, en

post som nu tillskrevs tidigare ledamoten Mathias Lindström. Även Linda Moestam

avgick som ledamot ur styrelsen. Syftet med dessa avhopp från styrelsen var att Sophie

och Linda från och med den 1 november blivit anställda att via RFSL Förbundet, på

heltid arbeta för RFSL Luleå och norra Norrbottens läns lokala avdelning. Utöver dessa

två avgångar och ny tillsatt ordförande förblev styrelsen i befintlig form.

Ekonomi

När RFSL Luleå och norra Norrbottens län bildades pågick arbetet med att söka
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ekonomiska medel. Ett arbete som ligger i fokus även i det framtida arbetet. Från dess

att föreningen bildats i september 2011 och fram till den sista december samma år hade

verksamheten mottagit följande ekonomiska medel:

Luleå Kommun: 2.1 miljoner (på en treårs-period a 700,000 kr/år)

100,000 av detta årsbelopp är ekonomiskt bidrag från skolan i Luleå Kommun.

Kommunförbundet: 150.000 kr (på en treårs-period a 50.000 kr/år)

I slutet av 2011 blev personalen på RFSL Luleå och norra Norrbottens län kontaktade av

Luleå kommun. Från kommunens sida meddelades att det ekonomiska överskottet från

Regnbågsdagen a 20,000 kr skulle skänkas som öronmärkta pengar för inredning av

personalens kontor på Storgatan 13 i Luleå.

Föreningens pengar har under 2011 använts till fika under 1 konstituerande årsmöte,

två styckens medlemsmöten samt fika under samtliga styrelsemöten som följde fram till

årsskiftet. Föreningen lyckade få en del sponsringar till det konstituerande årsmötet

genom Anderssons Bageri samt Cafe Condis.

Lokal

RFSL Luleå och norra Norrbottens län har inte haft någon egen lokal sedan starten men

kommer från och med början av 2012 att kunna arrangera aktiviteter på Storgatan 13 i

Luleå där personalen från och med årsskiftet har sitt kontor.

Medlemmar

Med hänsyn tagen till att föreningen är nystartad har inte alltför stort värde lagts vid att

föreningen vid årsskiftet inte bär upp många medlemmar. Från föreningens uppstart

och fram till 31 december hölls två stycken medlemsmöten.

Första tiden har föreningen sett som en uppbyggnadsfas av verksamheten men är

överens om att föreningen måste nå ut och finna fler medlemmar från och med den 1
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januari 2012. Flyers med medlemsinformation är tryckt och placerad på olika platser

och föreningen ska omgående satsa vidare på att locka fler medlemmar genom olika

sociala event som föreningen anordnar.

Personal

Föreningen har sedan 1 november 2011 två stycken anställda projektledare på heltid,

Linda Moestam och Sophie Gunnarsson.

Som arbetsgivare står för närvarande RFSL Förbundet. Pengarna för detta tas ifrån

anslaget från Luleå kommun på 700 000 kr samt budgeterade intäkter för utbildningar

under 2012. Övriga intäkter från ansökningar, bidrag och sponsorer går direkt till RFSL

Luleå och Norrbottens län för verksamhetskostnader. För att inte behöva vänta tills alla

bidrag och intäkter är beviljade så har detta upplägg gjorts för att dels kunna skapa en

anställningstrygghet och dels mot bakgrund av att både verksamhet och ansökningar till

andra bidragsgivare möjliggörs genom arbetstid. Luleå kommun erbjuds 40 % rabatt på

utbildningar enligt RFSL:s ordinarie prislista ( undantaget hbt-certifieringar) och alla

utbildningar administreras tills vidare av RFSL Förbundet. I början kommer utbildare

från RFSL Förbundet att delta på alla utbildningar, för att säkerställa utbildningarnas

kvalitet och vi gör också en plan för Sophies och Lindas egen kompetensutveckling,

liksom att de tar del av och får tillgång till allt utbildningsmaterial och

utbildningsupplägg som RFSL utvecklat.

Utgångspunkten är att RFSL Luleå och norra Norrbottens län själva ska kunna ta hand

om sina bidrag och anställda från och med januari 2013 och under 2012 kommer vi från

förbundets sida att stötta styrelsen och de anställda för att kunna möjliggöra detta.

För närvarande är Fredrik Nilsson, anställd på RFSL Förbundet huvudsakligt ansvarig

för Linda och Sophies anställningar. Fredrik ämnar att att på olika sätt hålla sig

kontinuerligt uppdaterad om hur arbetet fortskrider.

Personalen har mellan den 1 november - 31 december främst arbetat med att etablera

föreningen i Luleå och i länet genom olika former av informationsspridning. Framförallt
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har arbetet synliggjorts i mediala sammanhang, i samband med personalens medverkan

i radio och i två dagstidningar. Personalen har medverkat vid olika nätverksmöten för

att etablera det framtida arbetet kring att nätverka lokalt och nationellt.

Höll den 12 december en utbildning för högstadieelever på Tunaskolan i Luleå.

Sophie och Linda befann sig i Stockholm 13 december - 16 december för

kompetensutveckling.

Personalen deltog vid den Nationella Trygghetskonferensen 25-25 oktober 2011 på

Kulturens hus, Luleå samt vidd Tro & HBT - konferensen i Luleå 6 december.

Social Verksamhet

Regnbågsdagen

Regnbågsdagen gick av stapeln 28 oktober 2011 på Kulturens hus, Luleå.

Initiativtagarna för Regnbågsdagen var Luleå kommun. Andra finansiärer var

kommunförbundet och Norrbottens läns landsting. RFSL Luleå och norra Norrbottens

län var en stor del av programmet för att lyfta fram den nystartade föreningen men

också med syfte att verka som kunskapsbank.

Mer generellt handlade dagen om HBT-politik med frågeställningen:

- Hur kan vi i Norrbotten jobba för att bli en än mer attraktiv region att leva och bo i?

Arrangemanget blev både fullsatt (300 personer) och lyckat.

Medlemsforum

I samband med det konstituerande årsmötet i september 2011 bildades en Facebook

grupp med tanke att fungera som forum för intresserade gällande bildandet av RFSL

Luleå och norra Norrbottens län. Till detta forum bjöds folk in för att delta i utformandet
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av hur avdelningens verksamhet skulle se ut framöver. Efterhand har nya medlemmar i

gruppen lagts till och i skrivande stund är det 92 medlemmar på Facebook. Dock har

intentionen hela tiden varit att byta forum och låta hemsidan bli den plattform där

information och inbjudan till olika aktiviteter skall ske. På grund av formaliteter och

problem med det tekniska är hemsidan i dagsläget fortfarande under konstruktion och

på väg att bli en central länk från styrelsen ut till medlemmarna och från medlemmarna

till styrelsen.

Fokusgrupper

Under uppstartsåret framkom att det fanns intresse för olika närverk och typer av

arbetsområden inom avdelningen. Omgående bildades några fokusgrupper där var och

en av dessa inriktar sig på olika områden. Vi har en Pride-grupp som planerar Luleås

första Pride-festival som beräknas arrangeras under sommaren 2012, en fokusgrupp

som handlar om Regnbågsfamiljer samt en fokusgrupp som ska arbeta med att

föreningens hemsida kommer igång. Mer löst lyftes även tanken om att mer fritt, bortom

fokusgrupper ta initiativ till att starta en bokcirkel och andra verksamheter som lockar

medlemmar.

Media

Det har märkts och hörts att RFSL Luleå och norra Norrbottens län har bildats, inte

minst i mediala sammanhang.

Luleå Närradio: Medverkan den 9 november 2011 angående föreningens uppstart.

Sophie Gunnarsson och Linda Moestam blev i oktober månad intervjuade av

Norrbottens Kurirens ungdomsdel om avdelningens uppstart samt grundläggande

information om HBT som begrepp och innebörd.

I anslutningen till Regnbågsdagen den 28 oktober publicerades en hel del artiklar om

RFSL Luleå och norra Norrbottens län i framförallt Norrbottens Kuriren och i

Norrländska Socialdemokraten (NSD).
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30 september 2011 publicerades en debattartikel i NSD. Publikation var med anledning

av att de tre andra norrlandslänen; Västerbotten, Västernorrland och Jämtland saknat

rättvisa villkor för insemination av kvinnor med syfte att vården ska bli jämlik i samtliga

fyra län. RFSU:s Sverigebarometer 2011 har visat att två norrlandslän, Västerbotten och

Västernorrland, tar ut skilda avgifter beroende på vem kvinnan lever med.

Heterosexuella par får betala vanlig patientavgift, 300 kronor, för ett

inseminationsförsök medan det för lesbiska par kostar 12 000 kronor per försök. Med

andra ord så har landstinget valt att finansiera inseminationsförsöken för olikkönade

par men inte för samkönade. Denna debattartikel var därför en· uppmaning till

Västernorrland och Västerbotten att granska villkoren för assisterad befruktning i

Norrbotten då vården inte ska skilja sig åt beroende på personens sexuella läggning.

Avsändarna till artikeln var Sophie Gunnarsson, RFSL Luleå och norra Norrbottens län

tillsammans med Ulrica Westerlund, förbundsordförande RFSL, Ingela Lekfalk,

ordförande RFSU i Luleå samt Kristina Ljungros, förbundsordförande RFSU. I slutet av

februari 2012 ska politikerna i Norra regionen besluta om hur reglerna för assisterad

befruktning ska se ut framöver.

Linda Moestam blev under året utnämnd till både årets Lulebo och Årets Norrbottning.

Dessa utnämningar möjliggjorde att även föreningen kunde lyftas fram i olika mediala

sammanhang i samband med utnämningarna.

Slutord

RFSL Luleå och norra Norrbottens län vill tacka alla som hjälpt till att starta upp

verksamheten och att hålla den igång. Alla insatser räknas och är enormt värdefulla.

Föreningens arbete bygger på ideellt arbete och är beroende av aktivisternas insatser.

Den avgående styrelsen tackar för den tiden som varit och önskar den nya styrelsen

lycka till!

RFSL Luleå och norra Norrbottens län

Styrelsen

8


