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Aktivitet Har 

utfört 
Har ej 
utfört 

Kommentar 

Personal och 
organisatorisk samverkan 

X  2015 har varit det första året som föreningen stått 
som avsändare för ansökan om stöd för att ha två 
anställda. Därmed står föreningen som avsändare för 
allt som utförs av personalen vilket har inneburit att 
styrelsen har mer ansvar men också mer insyn. För 
att bemöta denna förändring så har strukturen inom 
föreningen setts över under 2015; 
Delegationsordning, kommunikationsflöde, arbetssätt 
och kommunikationsvägar har omarbetats. Styrelsen 
och personal har med förbundet påbörjat ett arbete 
för att få tydligare ramar att jobba efter. 
Organisationen har utvärderat och tagit fram nya, 
tydligare sätt för kommunikation, dokumentation och 
planering.  

Kvalitetssäkring X  Hela styrelsen har gått hbtq-utbildning. Föreningen 
har fått en ny person i personalstyrkan som gått 
utbildning för att hålla i hbtq-utbildningar. Tre 
personer har utbildats till skolinformatörer.  

Intern utbildning X  Vice ordförande har varit på ordförandeträff. 
Kassören har varit på en flerdagars kassörsutbildning 
samt att extern konsult har tagits in. En ledamot har 
varit på avdelningsutbildning. En aktivist har varit på 
Newcomers-konferens.  Båda anställda har varit på 
Mänskliga Rättighets-dagarna för kompetenshöjning. 

Kompetensutveckling av 
anställda 

X  De anställda har varit på pridefestivals- konferens. 
Föreningens nya anställda har varit på 
ledarskapsutbildning. 

Hbt-certifiering X  Föreningen har under 2015 marknadsfört hbtq-
certifieringar via sin hemsida och personalen har varit 
med och hållit i ceremonier för hbtq-certifieringar. 

Hbtq-utbildning X  Utbildat elever på Porsöskolan. 
Skola X  Utbildat i rektorer i Skellefteå. 
Skolinformation  X Föreningen har inte utfört några skolinformationer 

under 2015.  
Föreläsningar X  Föreningen har utöver föreläsningarna under Luleå 

Pride anordnat föreläsningar om HIV, Funkis, och en 
hbtq-föreläsning har hållits på Jokkmokks marknad. 

HIV-preventivt arbete X  Föreningen har jobbat med projektet Ta ingen risk! 
under året, där kondomer och information har 
erbjudits på våra arrangemang och informationsbord. 
På World AIDS day anordnades föreläsningar i 



samarbete med Noaks Ark. 

Mötesplatser för målgrupp 
 

X  Under året har flertalet mötesplatser anordnats. Bland 
annat utflykter, vandringar, cafékvällar, filmkvällar, 
bokcirklar, pysselkvällar, medlemskvällar, 
sammankomster kring melodikrysset, 
melodifestivalen, bakning, geocaching och 
lördagsfrukost, samt att initiativ för att starta upp en 
transanhöriggrupp har gjorts. 

Fokusgrupper X  Under året har det anordnats återkommande 
cafékvällar, pysselkvällar och bokcirkel. 

Mötesplats och 
verksamhet för 
hbtq-personer i 
Norrbotten  

 X Under året har det anordnats mötesplatser i Boden 
och Luleå. 

Nyanlända X  Möte har hafts med en lokal advokatbyrå, 
Newcomersverksamhet har startats upp i liten skala 
och kommer att utökas under nästa verksamhetsår. 

Luleå Pride X  Utfördes 12-14 juni 2015. 
Filmfestival i Boden X  För första året utfördes Boden Queer Film Festival 

25-27 September 2015. 
Regnbågsdagen X  Regnbågsdagen utfördes på Ebeneser i Luleå med 

temat “Omvärld – hbtq, antirasism och asyl”. 
Kunskapsevent X  Föreläsning i grundläggande hbtq-kunskap 

anordnades under Jokkmokks marknad.  
Initiera turnerande 
forumspel 

 X En dialog har förts med Unghästen i Skellefteå, men 
ingenting har kunnat startas upp. 

Samverkande och 
nätverkande 

X  Under våren har samarbetade förts med BodenArr 
och informationsbord har ställts upp under flera av 
deras arrangemang. Föreningen har deltagit på Luleå 
och Bodens kommuners företagarfrukostar. 

Informationsspridning X  Föreningen har varit på plats med informationsbord 
på flera festivaler och arrangemang. Föreningen 
lämnade ut informationsblad och värvade 
medlemmar på gågatan i december. 

Synliggörande X 
 

 Föreningen har synliggjorts i samband med Luleå 
Pride, informationsbord, BQF, Regnbågsdagen, 
föreningen värvade volontärer inför Luleå Pride i 
Shopping och på LTU, tal på Förintelsens minnesdag. 

Informationsflöde X  Föreningen har en ny hemsida och använder grupper 
på Facebook samt en sida på Facebook för att sprida 
information. 

Antal medlemmar X  Föreningen har ökat medlemsantalet från 112 till 197 
medlemmar under 2015. 

Utvärdering och 
uppföljning 

X  Föreningen har utfört flera utvärderingar av Luleå 
Pride, Boden Queer Filmfestival och Regnbågsdagen. 

 
  



Verksamhetsberättelse 2015 
 
Inledning 
RFSL Luleå och norra Norrbottens län startades 2011 och lokalavdelningen ingår i den 
rikstäckande organisationen RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras 
rättigheter). RFSL jobbar med att verka för ett samhälle präglat av mångfald, öppenhet och respekt 
för människors olikheter, där alla, oavsett sexuell läggning eller könsidentitet och oavsett hur de 
väljer att uttrycka denna läggning eller identitet, ska ha lika rättigheter och skyldigheter, lika värde 
samt lika möjligheter att leva och verka (Ur RFSL:s stadgar). 
 
Personal och organisatorisk samverkan 
2015 har varit det första året som föreningen stått som avsändare för ansökan om stöd för att ha 
två anställda. De två anställda har RFSL-förbundet som arbetsgivare, men jobbar utifrån 
föreningen RFSL Luleå och norra Norrbottens läns verksamhetsplan och utför de uppdrag de får 
av styrelsen som under 2015 har varit tex Luleå Pride, Boden Queer Film Festival och 
Regnbågsdagen. I och med detta nya upplägg står föreningen som avsändare för allt som utförs 
av personalen, vilket innebär att styrelsen har mer insyn men också mer ansvar. För att bemöta 
denna förändring så har strukturen inom föreningen setts över under 2015; Delegationsordning, 
kommunikationsflöde, arbetssätt och kommunikationsvägar har omarbetats. Styrelsen och 
personal har tillsammans med förbundet påbörjat ett arbete för att få tydligare ramar att jobba 
efter. Organisationen har utvärderat och tagit fram nya, tydligare sätt för kommunikation, 
dokumentation och planering. Ett arbetsutskott som har regelbundna möten och kontinuerlig 
kontakt med de anställda har upprättats. Samarbetet har skett genom kontinuerliga dialoger både 
via fysiska möten, telefonsamtal och genom olika webbkanaler, allt för att skapa så mycket 
transparens i arbetet som möjligt.  
 
Årets styrelsemöten 
Under året har styrelsemöte hållits följande datum: 
Nr 1: 2015-01-20 (konstituerande styrelsemöte) 
Nr 2: 2015-01-25 
Nr 3: 2015-02-11 
Nr 4: 2015-03-10 
Nr 5: 2015-04-13 
Nr 6: 2015-05-24 
Nr 7: 2015-06-02 
Nr 8: 2015-07-04 
Nr 9: 2015-08-11 
Nr 10: 2015-09-15 
Nr 11: 2015-10-12 
Nr 12: 2015-11-11 
Nr 13: 2015-11-30 
Nr 14: 2016-01-07 
Nr 15: 2016-01-30 
Nr 16: 2016-02-25 
 
 



Kvalitetssäkring 
Det är viktigt att styrelsemedlemmar och anställda kan representera föreningen i olika 
sammanhang och kan bemöta föreningens medlemmar och målgrupp på ett bra sätt. 
Alla i styrelsen, anställda, aktivister och Pride-volontärer som har jobbat i föreningen under året 
har utbildats i hbtq-kunskap. Tre personer har utbildats till skolinformatörer. Föreningen har fått 
en ny person i personalstyrkan som gått utbildning för att hålla i hbtq-utbildningar. Alla 
förtroendevalda har fått information om den uppförandekod som förtroendevalda ska följa.  
 
Intern utbildning 
Alla verksamma inom föreningen ska ha grundläggande hbtq-kunskap. Alla verksamma ska 
dessutom ha god sakkunskap avseende de uppgifter som följer med den roll som personen har i 
föreningen. För att uppnå detta har vice ordförande varit på ordförandeträff. Kassören har varit 
på en flerdagars kassörsutbildning samt att en extern konsult har tagits in. En ledamot har varit 
på avdelningsutbildning. En aktivist har varit på Newcomers-konferens.  Båda anställda har varit 
på Mänskliga Rättighets-dagarna för kompetenshöjning. 
 
Kompetensutveckling av de anställda 
För att säkerställa att de anställda har den aktuella kunskapen som de behöver i sitt arbete och för 
att alltid kunna erbjuda utbildningar av högsta kvalitet så vidareutbildas de anställda kontinuerligt 
via RFSL-förbundet. Under 2015 har de anställda varit på konferensen ”Normer ditt val och 
ansvar”, utbildarhelg, pridefestivals- konferens och på Mänskligarättighetsdagarna (MR-dagarna). 
En av de anställda har varit på filmfestivalen i Cannes för att få skapa sig en bild av 
förutsättningar för en filmfestival och knyta kontakter. Föreningens nya anställda har varit på 
ledarskapsutbildning. 
 
Hbtq-utbildning 
De anställda håller hbtq-utbildningar i olika former för att passa alla situationer och målgrupper. 
Utbildningspaket i fördjupad kunskap inom hbtq-frågor, öppenhet och mångfald erbjuds. Under 
2015 har föreningen utbildat elever på Porsöskolan. 
 
Hbtq-certifiering 
Föreningen har under 2015 marknadsfört hbtq-certifieringar via sin hemsida. Personalen har varit 
med och utbildat i certifieringssteg på Luleå gymnasium, Porsöskolan, omcertifiering av Porsön 
vårdcentral och hållit i ceremonier för hbtq-certifieringar. 
 
Skola 
Genom olika utbildningar riktade mot skolan har föreningen arbetat för att skolan ska vara en 
plats där alla respekteras oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck. Föreningen har 
under 2015 utbildat rektorer i Piteå. 
 
Skolinformation 
Föreningen har inte utfört några skolinformationer under 2015. Skolinformatörer anlitades dock 
för att utbilda volontärer inför Luleå Pride 2015.  
 
Föreläsningar 
Föreläsningar har en viktig kunskapshöjande funktion. Utöver föreläsningar som riktar sig främst 
till organisationer och verksamma inom privat och offentligsektor så har föreningen också 
erbjudit privatpersoner och allmänheten gratis föreläsningar med olika teman. Föreningen har 
(utöver föreläsningarna under Pride, Boden Queer Film Festival och Regnbågsdagen) anordnat 
föreläsningar för allmänheten om HIV, Funkis och haft en hbtq-föreläsning på Jokkmokks 
marknad. 
 
HIV-preventivt arbete 
Projektet Ta ingen risk! som inleddes 2013 har fortsatt det HIV-preventiva arbetet under 2015. 



Under Luleå Pride var Ta ingen risk!-projektet integrerat i både RFSL-tältet i parken samt under 
flera olika programpunkter, inklusive en punkt där Christian Antoni Möllerop pratade om säkert 
sex. Under Boden Queer Film Festival och Regnbågsdagen 2015 hade Ta ingen risk! ett 
informationsbord. I samarbete med Noaks Ark anordnades på World AIDS Day föreläsningar 
om HIV. 
Föreningen har erbjudit kondomer, glidmedel och informationsbroschyrer på sina aktiviteter och 
arrangemang. 
 
Mötesplats för målgruppen 
I Föreningarnas Hus på Storgatan 13 i Luleå har föreningen ett kontor/föreningeslokal som delas 
med RFSU. All vår verksamhet i föreningshuset är drogfri och öppen för alla. Lokalen används 
för aktiviteter riktade till målgruppen och fungerar också som en fast punkt där personer kan 
träffas för ett möte, jobba med föreningsarbete, spåna idéer eller bara samtala. I Föreningarnas 
Hus används även det gemensamma konferensrummet för bland annat föreläsningar och möten. 
Mötesplatser för målgruppen anordnades i genomsnitt 3 gånger per månad under 
verksamhetsåret. I lokalerna har det anordnats filmkvällar, bokcirklar, pysselkvällar, 
medlemskvällar, lördagsfrukost, sammankomster där melodikrysset har lösts tillsammans, där det 
har bakats gemensamt och det har prövats att starta upp en transanhöriggrupp. Föreningen har 
även haft aktiviteter på andra ställen så som geocaching, utflykter, vandringar och cafékvällar på 
ett externt café. Under året anordnades det även två bokcirklar. Under hösten anordnades färre 
aktiviteter än tidigare under året pga ändrade förutsättningar i styrelsen. 
 
Fokusgrupper 
Föreningen har som mål att anordna återkommande aktiviteter. Under året har det anordnats 
återkommande filmkvällar, regnbågshäng och pysselkvällar. Filmkvällar innebär att vi tillsammans 
har sett en film och de som har haft möjlighet har stannat kvar efteråt och pratat. Till 
pysselkvällarna har någon typ av pyssel och något tilltugg köpts in. En del har kommit för 
pysslets skull, medan en del kommit för att umgås. Regnbågshängen innebär att vi träffas bara för 
att umgås och prata. Ibland har ett spel tagits fram, men det som har varit utmärkande är att det 
har varit en helt kravlös träffpunkt dit en kan komma och bara vara, kanske ta en kopp te eller 
kaffe.  Det har anordnats bokcirklar om böckerna “Det finns annan frukt än apelsiner” och 
"Mörkrets vänstra hand". Alla som vill komma på dessa arrangemang är välkomna. 
 
Mötesplats och verksamhet för hbtq-personer i Norrbotten  
På grund av bristande resurser har föreningen inte anordnat mötesplatser på andra ställen än 
Boden och Luleå. 
 
Nyanlända 
Under hösten 2015 har träffar för nyanlända hbtq-personer i Boden startats upp. En plan tagits 
fram för att dra igång Newcomsersverksamhet med utgångspunkt i Boden. Projektet har tagit 
hjälp av Newcomersgruppen på RFSL Förbundet och påbörjat ett arbete med att sätta ihop en 
aktivistgrupp sm kan vara med och driva projektet. Syftet har varit att möjliggöra mötesplatser, 
nätverkande och tillgängliggöra information för nyanlända hbtq-personer. Under 2015 har två 
sammankomster specifikt för nyanlända hållits av Newcomers-projektet. Det har även hållits 
möte med en advokatbyrå i Luleå gällande juridisk hjälp för nyanlända. 
 
Luleå Pride 
Luleå Pride anordnades för fjärde gången 2015 och hölls 12-14 juni. Programmet kombinerade 
politiska diskussioner och kunskapshöjande inslag med fest, gemenskap och glädje. Föreningen 
hade ett tält där det anordnades föreläsningar, frågesport, fester, medlemsfrukost samt att ett 
informationsbord fanns tillgängligt. 
Festivalen har på några få år blivit en succé som har lockat ungefär 2000 besökare varje 
festivaldag. Därigenom har föreningen nått många människor med hbtq-kunskap och 
attitydsförändring.  
 
Filmfestival i Boden 



Hösten 2015 har föreningen för första gången anordnat en queer filmfestival i Boden. Festivalen 
pågick från fredagen den 25/9 till söndagen den 27/9 och innehöll filmvisning, samtal/intervjuer, 
panelsamtal och sociala aktiviteter. Föreningen bjöd in filmskapare och skådespelare från hela 
landet och lockade besökare från både lokalt och långväga ifrån. Upplägget har varit mycket 
uppskattat och Boden Queer Filmfestival kommer att anordnas igen 2016 och 2017. Festivalen 
har spridit kunskap om hbtq-frågor samt erbjudit en mötesplats för föreningens målgrupp. 
Filmfestivalen har som mål att påverka attityder och inställningar samt att stärka målgruppen. 
 
Regnbågsdagen    
Genom den turnerande kunskapsdagen Regnbågsdagen vill föreningen öka medvetenhet och 
kunskap kring hbtq-frågor i Norrbotten. Regnbågsdagen är ett kunskapshöjande 
heldagsevenemang som innefattar olika föreläsningar, paneldebatter, musik och nätverkande som 
hålls årligen på olika platser i länet. 2015 har Regnbågsdagen anordnats på Ebeneser i Luleå med 
temat “Omvärld – hbtq, antirasism och asyl”. Under dagen har ett flertal kunskapshöjande 
föreläsningar och en antirasistisk fest anordnats. 
 
Kunskapsevent 
Föreläsning i grundläggande hbtq-kunskap har anordnats under Jokkmokks marknad. 
 
Initiera turnerande forumspel 
Forumspel riktar sig till ungdomar och utgår ifrån en av teatergruppen uppspelad 
problemsituation. Genom forumspel där teatergruppen har en normkritisk infallsvinkel och är 
utbildad i hbtq-frågor, kan svåra och kanske känsliga frågor diskuteras på ett strukturerat sätt. 
Föreningen har fört en dialog med Unghästen i Skellefteå om ett samarbete gällande ett 
ambulerande forumspel, men det har inte kunnat startas upp under 2015. 
 
Samverkan och nätverkande 
För att kunna driva påverkansarbetet framåt och nå ut till olika delar av samhället är samverkan 
och nätverkande väldigt viktig. På det sättet kan föreningen utbyta kunskap och erfarenheter, få 
nya perspektiv och idéer. Genom att delta vid andras evenemang kan nya arenor nås och genom 
att bjuda in andra att delta vid våra evenemang sprider vi kunskap. Samverkan och nätverkande 
ger också möjlighet att anordna större och/eller andra arrangemang än vad som annars hade varit 
möjligt. 
Under 2015 har RFSL Luleå och norra Norrbotens län bland annat samverkat med ABF Luleå 
och ABF Boden, RFSU Luleå, RFSL Ungdom Nord samt med BodenArr. Med ABF Boden har 
det funnits ett samarbete i samband med medlemsaktiviteter och Newcomersverksamheten för 
nyanlända. Med ABF Luleå har det funnits ett samarbete i samband med Luleå Pride och en 
överenskommelse om samarbete gällande bokcirklarna. Föreningen har hållit informationsbord 
på flera av Bodens arrangemang. RFSU och RFSL Ungdom Nord anordnade aktiviteter i RFSL 
Luleå och norra Norrbottens läns tält under Luleå Pride. Representanter från föreningen har även 
deltagit både på Luleå kommuns och Bodens kommuns företagarfrukost. 
 
Informationsspridning 
För att öka kunskapen om hbtq-frågor i länet så har olika former av informationsspridning 
använts. RFSL har spridit kunskap och information bland annat genom att dela ut 
informationsmaterial om våra utbildningar och övrig verksamhet. Genom att synas i olika 
offentliga sammanhang har möjlighet till politisk påverkan skapats. Dessutom har föreningen 
tillhandahållit informationsmaterial från RFSL-förbundet vid olika aktiviteter. Föreningen har 
varit på plats med informationsbord på flera av BodenArrs arrangemang i Boden, hållit 
Informationsbord vid föreställningen “Maria Johansdotter - en transpersons livsöde”, på 
Jokkmokks Marknad, på Musikens Makt och i Stadsparken under Luleå Pride. 
 
Synliggörande 
Föreningen har under året arbetat för synligörande genom att anordna Luleå Pride, Boden Queer 
Filmfestival och Regnbågsdagen, samt genom att hålla informationsbord vid flera olika event och 



arrangemang. Föreningen lämnade ut information och värvade volontärer inför Luleå Pride i 
Shopping och på LTU. Föreningen talade på Förintelsens minnesdag. 
 
Informationsflöde 
Föreningen har under 2015 fått en tydligare och mer informativ hemsida. Utöver hemsidan har 
föreningen använt grupper och en sida på Facebook samt medlemsutskick för att sprida 
information. Föreningen har även hållit ett medlemsmöte under våren för att informera om 
verksamheten och öka medlemsinflytandet. 
 
Antal medlemmar 
Vid alla medlemsaktiviteter har det funnits möjlighet att bli medlem direkt på plats för att göra 
det enkelt för alla att bli medlem. Det har även anordnats en medlemskväll där föreningen bjöd 
på mat för att ge någonting litet extra till de medlemmar som föreningen redan har och för att 
locka fler att bli medlemmar. 
Under året har föreningen arbetat för att öka medlemsantalet genom att erbjuda mervärde för 
medlemmar på våra arrangemang, aktiviteter och medlemskvällar. Föreningen lämnade även ut 
information och värvade medlemmar på gågatan under mellandagarna i december. Detta arbete 
har resulterat i att medlemsantalet ökade från 112 till 197 medlemmar under 2015. 
 
Utvärdering och uppföljning 
Efter alla de större evenemangen så har föreningen haft utvärderingsmöten i de olika 
arbetsgrupperingarna; styrelsen, anställda, arbetsutskottet med anställda, med aktivist-
/volontärgrupper och med samarbetspartners som vi handgripligen haft mycket samarbete med 
på plats. I samband med Luleå Pride har även enkätundersökningar gjorts med de volontärer som 
hjälpt till. Resultaten ifrån utvärderingarna har tagits med till planeringsmöten inför kommande 
event.  
Uppföljning görs även för flera av föreningens projekt genom rapporter till flera av våra 
samarbetspartners och sponsorer. 
 
Ordförande har ordet 
2015 har varit ett händelserikt år för RFSL Luleå och norra Norrbottens län. 
Under året har organisatoriska förändringar skett och styrelsen har i och med det haft tätare 
samarbete med anställda och RFSL förbundet. Föreningen har under en del av året fått klara sig 
på en anställd eftersom en person slutade sin anställning i början på året. Under denna tid har 
den anställda som har varit kvar, haft en tuff uppgift att driva projekten framåt. Sedan har 
föreningen fått en ny anställd som engagerat satt sig in i arbetet. 
Utöver personalbytet så har föreningen också haft ett nytt projekt av den lite större varianten att 
arrangera: Boden Queer Filmfestival! Detta tack vare att Bodens kommun från och med 2015 
valt att investera i hbtq-frågor och utveckla kommunen, såsom Luleå kommun redan 2011 valde 
att satsa. Vi är mycket glada över dessa tydliga ställningstaganden ifrån båda kommunerna, om 
vikten av att skapa en region där alla kan leva så som de är, och jag är övertygad om att det 
normkritiska arbetet kommer att resultera i öppnare samhällsklimat där fler trivs och väljer att 
leva! 
Utöver de tre stora eventen Luleå Pride, Boden Queer Filmfestival och Regnbågsdagen så har 
föreningen också anordnat medlemsaktiviteter både i Luleå och Boden, varit med på andras 
arrangemang och hållit i utbildningar och föreläsningar. Föreningen har åstadkommit många 
saker under året och flera projekt är nu i startgroparna! 
Ju fler medlemmar vi har, och ju fler aktivister som vill vara med i olika sammanhang, desto mer 
kan vi göra. En förening mår bra av många medlemmar och många aktiva. Därför är jag väldigt 
glad över att föreningen under 2015 har haft fler medlemmar än tidigare år! 
Ett stort tack till alla som i någon form har varit med och skapat RFSL Luleå och norra 
Norrbottens län 2015! 
 
Helena Carlsson, ordförande RFSL Luleå och norra Norrbottens län 


