§ 3.1 Avdelningen syfte och ändamål är att verka 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.
§ 3.2 Avdelningen ska bedriva politik, informationsverksamhet, social verksamhet och stödjande
verksamhet för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera. Dessa verksamheter ska stå i
överensstämmelse med RFSL:s principprogram, RFSL:s stadgar och de beslut som fattas av RFSL:s
kongress.

Förslag till

Verksamhetsplan 2018
Styrelsen vill härmed lämna dess föreslagna inriktning på verksamheten under 2018

Internt arbete
Enligt RFSL Gävleborgs stadgar ska föreningen bedriva politik, informationsverksamhet, social
verksamhet och stödjande verksamhet för hbtq-personer i länet. För att åstadkomma detta behöver
föreningen fler aktiva medlemmar. Ett viktigt kvarstående mål under 2018 är därför att få fler
engagerade i föreningens olika aktiviteter och att värva nya medlemmar.
Styrelsen sammanträder i princip 6 - 10 gånger per år. Föreningen deltar i RFSL förbundets
kongress 2018 samt andra konferenser som arrangeras av vårt förbund.

Föreningslokalen
Föreningen har sedan slutet av 2017 börjat etablera sig i nya lokaler på Kulturhuset Gävle. Lokalen
på Brynäs flyttades ur för gott 28 februari 2018. Allt enligt beslut från årsmötena 2016 och 2017 för
att vi ska vara tillgänglig för alla.

Ekonomi
Föreningen har under tidigare år sökt och fått bidrag för HIV/STI-preventiv verksamhet via Region
Gävleborg som förutom de statliga bidraget gått in med egna medel. Nytt för i år är att bidrag söks
direkt från Folkhälsomyndigheten. Föreningen sökte och beviljades även i år bidrag för sin
verksamhet, dock inte i samma omfattning. Men nationellt sett så har RFSL Gävleborg fått bättre
respons på sin ansökan än många andra föreningar.

Föreningen har ingen anställd och FAS3 är avslutat vid årets ingång. Ekonomin för 2018 ger heller
inget utrymme för fast anställd personal. Tillfälliga inköp av tjänster och timersättning vid behov
för att driva de tre projekten vi fått bidrag för kommer behövas.
De tre projekt föreningen fått statliga medel till att driva är
Säkrare sex MSM
Mötesplats HBTQ
Newcomers
Skolinformation är något föreningen bör försöka utveckla för att få egna inkomster för verksamhet
utanför projekten. Även att skapa evenemang som kan stödjas via Gävle Kommun, Kultur och fritid
är något föreningen behöver arbeta med. Inför framtiden bör föreningen fundera över projekt som
skulle kunna finansieras via de fonder som finns att söka bidrag från.

Social verksamhet
Nu när föreningen har sin verksamhet i Kulturhuset där ett café drivs av ABF, så finns möjligheten
att förändra vår tidigare caféverksamhet. Utveckla den med tema, föreläsningar mm då det finns
andra lokaler i huset att tillgå samtidigt.
HBTQ-hänget som varit verksamt under 2017 är en betydelsefull verksamhet med en målgrupp vi
tidigare inte riktat vår verksamhet mot. Föreningen bör arbeta för att säkerställa den verksamheten.

Arrangemang
Gävle Pride
Föreningen är fortsatt medlem i organisationen Gävle Pride där föreningen arbetar både med sin
egen medverkan och samordningen inom Pride-föreningen.
Målsättningen är att RFSL Gävleborg ska delta och arrangera aktiviteter under Gävle Pride även
under 2018.
World Aids Day 1 december
Föreningen är verksam i Lokala gruppen som arrangerar en manifestation årligen denna dag.
I möjligaste mån bör föreningen uppmärksamma de olika dagar som finns. T ex Internationella
dagen mot homofobi, Transgender Day of Remembrance m fl. Antingen på egen hand eller
tillsammans med andra närliggande RFSL föreningar.

Newcomersverksamhet
RFSL Gävleborg Newcomers är ett nätverk och mötesplats för HBTQ- flyktingar och migranter.
Syftet är att erbjuda mötesplatser, nätverk och stöd. Ett av projekten föreningen beviljats medel för
är den verksamheten.
Migrationsverkets nedläggning av boende och flytten till Kulturhuset gör att föreningen måste
anpassa verksamheten till de nya förutsättningarna.

Informationsverksamhet
Vi har de senaste åren haft svårt att möta den efterfrågan som finns av utbildning och
informationsinsatser inom dels HBTQ frågor; säkrare sex och HIV/STI (SRHR). Utbildade
informatörer som haft möjlighet när det efterfrågas har saknats. Under 2017 deltog en medlem i
Skolinformatörsutbildning och utbildning för utbildare som har större möjlighet att svara mot den
efterfrågan som kommer.
Vi strävar efter att utbilda fler informatörer under året och genomföra utåtriktade aktiviteter i de
miljöer där våra målgrupper finns
Vi ska även arbeta för att delta i den lokala debatten i HBTQ-politiska frågor. Även att direkt arbeta
mot lokala politiker i frånor som berör våra intresseområden.

Medlemsinformation och marknadsföring
Vi använder oss främst av e-post, hemsida webb och Facebook av miljöskäl för att sprida
information till medlemmar och marknadsföra olika event.

