
§ 3.1 Avdelningens 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, queera och 
intersexpersoner. 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 2020  
Styrelsen för RFSL Gävleborg vill härmed lämna dess föreslagna inriktning på verksamheten 
under 2020. 
 

Föreningslokal 
Föreningen har fortsatt sitt kontor i en cell i Kulturhuset Gävle. Vi nyttjar också Kulturhusets 
övriga lokaler vid olika aktiviteter, samt har möjlighet att boka andra lokaler i samarbete med 
ABF, bl.a. på Brunnsgatan 56. 
  
Ekonomi 
Vi har för 2020 års verksamhet sökt och fått pengar från Folkhälsomyndigheten för 
hiv/sti-preventiv verksamhet. Totalt 100.000 kr. Detta är en halvering från tidigare år vilket 
gör att styrelsen drastiskt dragit ned på löpande kostnader. Fler besparingar behöver 
eventuellt göras under 2020.  

Övriga inkomster i föreningen är blygsamma och innefattar medlemsavgifter samt kulturstöd 
från ABF. 

Det finns ett behov av att se oss om efter andra typer av bidrag för verksamhet som inte är 
direkt kopplad till hiv/sti-prevention. För ungdomsgruppens verksamhet finns planer på att 
söka projektmedel från Gävle kommun.  
 

Övergripande målsättning 2020 
Den psykiska ohälsan och stigmatiseringen (både från samhället och självstigmat) är fortsatt 
påtaglig bland hbtqi-personer. Därför finns det ett behov av sammanhang där man kan 
känna tillhörighet och trygghet. Vi ser ett behov av komplement till de digitala dejtingtjänster 
som finns eftersom det ofta skapar ett destruktivt beteende. Vi vill mot bakgrund av detta 
utveckla den sociala verksamheten under året, i vissa fall i form av separatistiska grupper 
men också i öppen verksamhet. 



Vi ser också ett behov av att arbeta för en bättre struktur och kultur i vår förening som 
möjliggör ett hållbart engagemang för individen och en hållbar verksamhet på sikt. Det 
strukturarbete som startats upp under 2019 kommer därför att fortsätta under 2020. 

 

Aktiviteter 2020 

 
Caféverksamhet  
Regelbunden social verksamhet för att bistå HBTQ-communityt i Gävleborg med en nykter 
träffpunkt. Caféträffarna kommer hållas ungefär en gång i veckan, med uppehåll över 
sommar och jul.  
 
Deltagande i länets pridefestivaler och prideparader 
Föreningen finns representerad i Gävle prides styrelse. Vi kommer vara delaktiga i 
planeringen inför festivalen, vi kommer arrangera programpunkter under festivalen och vi 
kommer gå i prideparaden.  
 
Vi kommer också stötta och vara närvarande i Sandviken Pride samt vara delaktiga i 
arrangerandet av flera programpunkter. I övrigt kommer vi viss mån finnas representerar 
pridearrangemang i länet, t.ex. Hofors pride. 
  
 
Seniorträffar 
En seniorverksamhet är i uppstarten och planer finns på en regelbunden social träffpunkt. 
 
Samarbete med Svenska Kyrkan 
Under 2019 etablerades ett samarbete med Svenska kyrkan genom samtalskvällar på tema 
HBTQ och tro. Dessa planeras att fortsätta under 2020. 
 
Riktade insatser HIV/STI  
Under året arbeta riktat mot HIV/STI genom att anordna föreläsningar, workshops och 
samtal t.ex. i samband med World Aids Day, Gävle Pride och Stolt och nykter. I samband 
med sådana evenemang kommer vi finnas på plats för att dela ut kondomer, sprida 
information och samtala med besökarna.  
 
Uppmärksamma dagar med särskilt koppling till HBTQI-communityt 
Under året uppmärksamma dagar med särskilt koppling till HBTQI-communityt för att lyfta 
rättighetsfrågor och bistå allmänheten med korrekt information. Dessa dagar kan 
uppmärksammas i form av samtalskvällar, cafékvällar med särskilt tema, föreläsningar, 
workshops och liknande. Exempel på dagar att uppmärksamma är International Day Against 
Homophobia and Transphobia, World AIDS Day och Transgender Day of Remembrance.  
 
Ungdomsverksamhet 



Regelbundna träffar ca 1 gång per vecka med fokus på umgänge och sociala aktiviteter. 
Verksamheten kommer fortsätta utvecklas under året genom att ungdomarna tillsammans 
med styrelsen arbetar för en tydligare struktur och planering av verksamheten, rekrytering av 
nya ledare samt marknadsföring för att nå ut till fler medlemmar.  
 
 
 
Transträffar 
Regelbundna transseparatistiska träffar ca 1 gång per månad. Mål med träffarna är att bistå 
transcommunityt i Gävleborg med en trygg träffpunkt och att skapa möjlighet för deltagarna 
att bygga ett socialt nätverk med andra transpersoner.  
 
Brukarråd för könsidentitetsutredningsteamet i Uppsala 
Vi kommer vara representerade i detta brukarråd under året. Detta för att vi som förening 
ska hålla oss uppdaterade på den vård som transpersoner i länet har tillgång till för att kunna 
stötta och hjälpa de som har behov av detta.  
 
Newcomersverksamhet 
Bistå med visst stöd till asylsökande HBTQI-personer genom bl.a uppstart av samtalsgrupp i 
Sandviken samt visst enskilt stöd i mån av tid. 
 
Dialog med kommunalråden för majoritetspartierna 
Fortsatt dialog med kommunalråd för majoritetspartierna för att arbeta för större kunskap om 
HBTQI-personers livssituation i Gävle och för möjlighet att påverka hur kommunen bemöter 
dessa frågor.  
 

Informationsverksamhet 

Skolinformationer 
Vi försöker i möjligaste mån att tillmötesgå skolors förfrågningar om skolföreläsningar och 
andra samarbeten. Vi har tre utbildade skolinformatörer och har som mål att utbilda en 
ytterligare person under året.  
 

Övriga informationsinsatser 
Vi sprider information under våra löpande aktiviteter med bl.a. bokbord. Vi arrangerar någon 
form av föreläsning/workshop under Gävle Pride. 
 
HIV/STI-preventiv verksamhet 
Vi ska under året fortsätta bedriva informationsinsatser och erbjuda gratis kondomer under 
våra arrangemang och aktiviteter. Vi arrangerar en föreläsning under Gävle Pride och är 
med och arrangerar en föreläsning på World Aids Day tillsammans med Lokala 
hiv/sti-gruppen. 



Vi deltar under Stolt och Nykter i Furuvik, under Gävle Pride, erbjuder gratis kondomer under 
cafékvällar, vid skolbesök, world aids day och andra utåtriktade aktiviteter. Vi vill också 
genomföra riktade insatser för ungdomar såsom föreläsningar, och samtalskvällar. 

 
 

Interna möten och utbildningar 
Styrelsen sammanträder ca 10 gånger under året. Ett medlemsmöte arrangeras också under 
året.  

Personer ur styrelsen och aktivister deltar i av förbundet arrangerade konferenser och 
utbildningar, i den mån vi har ekonomi för. Dessa evenemang ger en möjlighet till utbildning 
av våra aktivister och är en bra möjlighet för nätverkande med andra avdelningar.  
 
 

Arbete för hållbart engagemang 
Fortsätta arbeta för att skapa en struktur och kultur i vår förening som möjliggör hållbart 
engagemang för individen och en hållbar verksamhet på sikt. Det sker bl.a. genom utbildning 
av styrelsen, framtagande av tydliga rutindokument samt rekrytering av nya medlemmar och 
aktivister. Rutinarbetet ska syfta till att förenkla administrativa uppgifter, tydliggöra 
ansvarsområden samt underlätta för nya personer att sätta sig in i föreningen.  

 
 

Samarbeten 
Vi har för avsikt att fortsätta att samarbeta med andra organisationer i länet kring olika 
arrangemang och aktiviteter för att nå ut till våra målgrupper. Fortsatt viktiga 
samarbetsparter är ABF, RFSL Hälsingland, Lokala hiv/sti-gruppen, Gävle Pride, Sandviken 
Pride, hbtq+-evenemang i Gävle m.fl. 

 

Marknadsföring 
Vi använder oss främst av e-post, hemsida och facebook för att sprida information till 
medlemmar och marknadsföra vår verksamhet. Vi använder oss av köpt annonsplats på 
facebook inför våra utåtriktade aktiviteter, samt i vissa fall annonsplats via Gefle Dagblad 
och Arbetarbladet. 

 


