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I denna verksamhetsberättelse vill styrelsen redovisa årets verksamhet 

  



 

Styrelsens arbete 
Styrelsen har under året haft 14 protokollförda styrelsemöten. Styrelsen har under året 
bestått av följande personer. 
  

   2019-01-01 - 2019-03-31 
Johanna Ersson Ordförande 
Johan Stugholm Kassör 
Lars Ljungman Ledamot 
Malin Johansson Ledamot 
Johanna Nordin Ledamot 
 
Kjell Stenvall Ersättare 
Zakaria Sabra Ersättare 

 
  

2019-03-31 - 2019-10-29 

Johanna Ersson Ordförande 
Arvin Hembäck Ledamot, vice ordförande från 2019-09-08 
Lars Ljungman Kassör (avgick 2019-09-08) 
Ida Elfving Ledamot 
Kjell Stenvall Ledamot 
Malin Johansson Ledamot (avgick 2019-09-26)  
Jonas Persson Ledamot (avgick 2019-09-26) 
 
Anna Laurell Ersättare 
Hampus Larsson Ersättare  
Kasper Englund Ersättare (avgick 2019-06-03) 

 

2019-10-29 - 2019-12-31 
Johanna Ersson Ordförande 
Arvin Hembäck Vice ordförande 
Johan Stugholm Kassör 
Ida Elfving Ledamot 
Kjell Stenvall Ledamot 
 
Anna Laurell Ersättare 
Hampus Larsson Ersättare  
Malin Hillgren Ersättare 

 
 
  



 

Revisorer 
Föreningen har under året haft en förtroendevald revisor; Roger Larsson och en godkänd 
revisor; Gunnar Sjödelius.  
  

Valberedning 
Valberedare under året har varit Johanna Eskman. Malin Hillgren (avgick 2019-10-29) och 
Minella Mammadzada (invald 2019-10-29). 
  

Årsmöte 
Föreningens årsmöte ägde rum den 31 mars 2019 med Sandra Ehne från förbundet som 
mötesordförande. Ca 26 deltagare. 
 
Extra årsmöte  
Ett extra årsmöte hölls 26 oktober eftersom kassören valde att avgå. Johan Stugholm valdes 
som ny kassör och Malin Hillgren valdes in som ersättare. Det beslutades också om ett nytt 
antal ledamöter, till fem personer. 
  

Medlemsantal 
Vid årets slut hade föreningen X medlemmar. 
  

Medlemskap i organisationer 
Föreningen har under året varit medlem i ABF, Arkiv Gävleborg och Gävle Pride.  
  

Samarbeten 
Föreningen har under året samarbetat med Svenska kyrkan, Lokala HIV/STI-gruppen, Stolt 
och nykter, RFSL Hälsingland, enskilda vårdgivare och boenden som möter vår målgrupp. 
Diskussion om samarbete med ungdomsmottagningen har förts, men samarbete ej ännu 
etablerat.  

Föreningens verksamhet  
Övergripande fokus för verksamheten under 2019 har varit social och stödjande verksamhet 
för att stärka individen och motverka utanförskap och destruktiva beteenden. Vi har bedrivit 
en alkoholfri verksamhet eftersom HBTQI-personer är en uttalad riskgrupp vad gäller 
riskbruk och missbruk av alkohol och droger. Vi har skapat separatistiska mötesforum för 
möjlighet till riktade samtal, workshops anpassade till målgruppen och möjligheten till ökat 
stöd peer-to-peer. 
 

Social verksamhet 
Syfte: identitetsstärkande och stödjande verksamhet, arenaskapande för att nå våra 
målgrupper, informationsspridning, kunskapshöjande. 
 



 

Café 

Föreningen har under året bedrivit en löpande caféverksamhet ca 1 gång i veckan under vår 
och höst, uppehåll under sommarmånaderna. Målet med caféträffarna har varit att erbjuda 
HBTQ-communityt i Gävle en regelbunden social träffpunkt i nykter miljö. Under året har 
antalet besökare varit ca 5-10 st per cafékväll. 
 
Ungdomsverksamhet 

Ungdomsgruppen har under året träffats en gång i veckan. Fokus för ungdomsgruppen har 
varit den sociala verksamheten, med tyngdpunkt på umgänge och sociala aktiviteter som 
bowling,spelkvällar, pyssel och matlagning. Utöver den sociala verksamheten har gruppen 
också haft en stödjande och identitetsstärkande funktion. Under året har deltagarantalet i 
ungdomsgruppen varit ca 15-20 personer. 
 
Transträffar 

Transträffar har hållits ungefär en gång i månaden under hösten, med uppstart under Gävle 
pride. Fokus för träffarna har varit social verksamhet med samtal och fika, samt att skapa en 
möjlighet för deltagarna att bygga ett socialt nätverk med andra transpersoner. Varje träff har 
haft ett tema, t.ex. komma ut eller trygghet. På träffarna har ca 2-3 personer deltagit. Under 
träffen på Gävle pride deltog ca 12 st.  
 
Newcomersverksamhet 

Newcomersverksamheten har under året bestått i enskilda samtal och stöd till asylsökande 
HBTQI-personer. Föreningen har fått kontakt med dessa personer genom övrig verksamhet, 
via vårdgivare eller att de har vänt sig direkt till oss för att eftersöka stöd i sin 
migrationsprocess. Intäkterna från två sviter hos Orbaden Spa och Resort donerades även i 
år till vårt Newcomersprojekt. Vi tog emot en donation för 2019 på 8000 kr. 
 
HBTQ och tro 

I samarbete med Svenska kyrkan ordnades en första samtalsträff med tema HBTQ och tro i 
december. Ca 10 personer deltog under samtalsträffen och visade intresse för fortsatta 
samtalsträffar under 2020.  
 
Seniorverksamhet 

Uppstartsmöte för seniorverksamhet hölls i december. Pell-Uno Larsson från förbundet 
deltog och 11 personer deltog under kvällen och visade intresse för fortsatta träffar under 
2020. Inför uppstartsmötet intervjuades Kjell Stenvall och Pell-Uno Larsson av P4 
Gävleborg.  
 

Utåtriktad verksamhet 
 
Stolt och nykter 

Föreningen deltog genom utdelning av kondomer, informationsspridning och samtal med 
ungdomarna som deltog i evenemanget. Det övergripande målet med deltagandet var 
kunskapshöjning och medvetenhet kring kondomanvändning. 



 

 
Dialogmöte med kommunalråden för majoritetspartierna 

Föreningen deltog med tre representanter i ett dialogmöte med kommunalråden. Under 
mötet diskuterades HBTQI-personers livsvillkor i Gävle. Enligt planering kommer fler möten 
att ske under 2020 för fortsatt dialog. Det övergripande målet med deltagandet var 
kunskapshöjning för kommunens representanter samt att främja samarbetet med Gävle 
kommun. 
 
Transgender Day of Remembrance 

I samband med Transgender Day of Remembrance arrangerade föreningen en föreläsning 
med före detta elithockeyspelaren Leon Reuterström. Leon föreläste om sina erfarenheter 
och publiken fick chans att ställa frågor efteråt. Ca 40  åhörare. Inför föreläsningen 
skickades pressmeddelande ut till lokalmedier. P4 Gävleborg, Gefle Dagblad och 
Arbetarbladet hade inslag med Leon.  
 
World Aids Day 

Under World Aids Day genomfördes en manifestation i Heliga Trefaldighets kyrka i 
samarbete med Lokala hiv/sti-gruppen i Gävle. Talare från HIV-sveriges Äldreprojekt. Ca 50 
åhörare. 
 
 

Deltagande i Pridefestivaler i länet 
Syfte: arenaskapande verksamhet för att nå våra målgrupper och allmänhet. 
Kunskapshöjande. Informationsspridning. Identitetsstärkande. Politiskt. 
 
Gävle Pride 

Föreningen deltog i Gävle Pride med daglig närvaro i eget tält på Kulturhusets gård och vid 
paradavslutningen i Boulognern. Tältet på Kulturhusets gård bemannades av flertalet 
styrelsemedlemmar samt flera av ungdomarna som är aktiva i föreningens ungdomsgrupp.  
 
Under Gävle Pride arrangerade vi också:  

● Plakatverkstad med Ungdomsgruppen 
● Samtal med representant från vänsterpartiet i Gävle och representant från Göteborgs 

HBTQ-råd för att diskutera möjligheterna till ett HBTQ-råd i Gävle 
● Pride To Be You – ett evenemang i Sjömanskyrkan i samarbete med ABF 

Gästrikebygden, Musikhuset Sjömanskyrkan och Gävle Pride för att uppmärksamma 
alla jubileum för året. 50 år sedan Stonewall, 40 år sedan friskförklaringen av 
homosexuella, 10 år sedan äktenskapslagstiftningen och 75 år sedan homosexualitet 
avkriminaliserades. Under kvällen höll Pell-Uno Larsson en föreläsning kring 
HBTQ-historiska händelser, HIV och RFSL:s historia. Det bjöds på 
musikuppträdanden, vi bjöd på tårta och ungdomar från ungdomsgruppen agerade 
konferencier.  

● Social träffpunkt för transpersoner, som uppstart inför transträffar under hösten  
● Workshop för transpersoner med tema self-care 

 



 

Vi representerades i lokalmedia. Arvin Hembäck intervjuades av P4 Gävleborg och 
Arbetarbladet. Adam Asp som representant för ungdomsgruppen intervjuades av P4 
Gävleborg. 
 
Hofors pride 

Föreningen deltog i Hofors pride genom att gå i paraden, dela ut kondomer, sprida 
information om vår verksamhet.  
 
Falu Pride 

Under Falu pride arrangerade Arvin Hembäck en workshop för transpersoner med tema 
self-care. 
 
Utbildning och fortbildning 
 
Styrelseutbildning 

Under våren fick den nya styrelsen utbildning i styrelsearbete av Fredrik Nilsson som jobbar 
för förbundet.  
 
Vårkonferens 

Johanna Ersson och Jonas Persson deltog i vårkonferensen som hölls i Västerås i slutet av 
april. Under konferensen hölls bland annat ordförandeträff och föreläsningar på olika teman. 
 
Höstkongress 

Johanna Ersson och Arvin Hembäck deltog i höstkongressen som hölls i Borås under mitten 
av oktober. Under kongressen hölls föreläsningar om bland annat arbetet med RFSL:s nya 
rutiner, hållbart engagemang och HBTQI och idrott. Vid kongressen valdes en ny 
förbundsstyrelse. Johanna Eskman från RFSL Gävleborg blev invald i valberedningen.  
 
Konferens med tema suicidprevention 

Ida Elfving och Johanna Eskman deltog i konferensen med tema suicidprevention i 
Linköping i oktober.  
 
Regionala träffar 

Hampus Larsson och Josefin Mattson Palmgren deltog i regional träff i Umeå i september 
och Arvin Hembäck deltog i regional träff i Stockholm i november. Tema för träffarna var 
bland annat suicidprevention och lokalpolitisk påverkan.  
 
Brukarmöte med könsidentitetsutredningsteamet i Uppsala  

Mottagningen för könsidentitetsutredningar i Uppsala har under de senaste åren haft ett 
brukarråd där flertalet ideella föreningar som arbetar med transfrågor har deltagit. Under 
hösten fick föreningen möjlighet att närvara vid ett sådant möte. Deltagande i brukarrådet 
möjliggör för bättre kunskap om den vård som transpersoner inom Gävleborg erbjuds.  



 

 

HIV/STI-preventiv verksamhet 

Arbetet med HIV/STI-prevention har under året till stor del varit en del av vår sociala 
verksamhet, där vi haft samtal om säkrare sex. Vi har också delat ut kondomer vid olika 
evenemang under året.  
 

Medlemsutskick 
Medlemsutskick via mejl har gjorts för att informera medlemmar om pågående verksamhet. 
  

Extern marknadsföring 
Verksamheten har främst marknadsförts via vår hemsida, vår Facebook-sida samt våra 
grupper på Facebook. Vi har också köpt annonsplatser på Facebook och i lokalmedia inför 
våra arrangemang. Under Gävle Pride marknadsfördes våra aktiviteter via deras 
programblad. 
  

 

Gävle den 2020-02-11 
  
 
 
________________________________ 
Johanna Ersson 
 
 
 
________________________________ 
Arvin Hembäck 
 
  
  
________________________________  
Kjell Stenvall  
 
 
 
________________________________ 
Ida Elfving 
  
 
 
________________________________ 
Johan Stugholm  


