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Styrelsens arbete
Styrelsen har under året haft 11 protokollförda styrelsemöten. Styrelsen har under året bestått av

följande personer.

2021-01-01 - 2021-03-15
Arvin Hembäck Ordförande

Johan Stugholm Kassör

Ida Elfving Sekreterare, från 2020-04-18

Bengt Waldemarsson Ledamot, avgick inför årsmötet 2021

Anna Laurell Ersättare

Hampus Larsson Ersättare

Theodore Singhateh Ersättare

Leon Reuterström Ersättare

Johanna Ersson Ersättare

2021-03-15 - 2022-03-25
Arvin Hembäck Ordförande

Johan Stugholm Kassör

Ida Elfving Sekreterare

Helena Jernberg Ersättare

Emmy Jansgård Ersättare

Hampus Larsson Ersättare, avgick 2021-09-08

Revisorer
Föreningen har under året haft två förtroendevalda revisorerna, Roger Larsson som ordinarie och

Stefan Gavell som ersättare,  samt Gunnar Sjödelius som godkänd revisor.

Valberedning
Valberedningen har under året bestått av Johanna Eskman (sammankallande) och Malin Hillgren

Årsmöte
Föreningens årsmöte ägde rum den 2021-03-14 med Deidre Palacios från förbundet som

mötesordförande. Ca 10 deltagare.

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



Samarbeten
Föreningen har under året samarbetat med ABF, Vuxenskolan, Gävle Pride, Svenska kyrkan och

Region Gävleborg.

Flytt till ny lokal
I juli var föreningarna tvungna att lämna Kulturhuset då kommunen sagt upp avtalet. Mycket av våra

resurser gick under året åt till att hitta en ny lokal samt genomföra flytten från Kulturhuset. Vi hittade

en källarlokal på Brunnsgatan 71 som vi nu hyr av Fastighetsbolaget Fastor, till ungefär samma

kostnad som det kontor vi hade på Kulturhuset. Vi har dock ingen möjlighet att använda detta som

kontor och har inte heller någon brevlåda, utan lokalen används enbart till förvaring.

Föreningens verksamhet
Föreningens verksamhet har under 2021 varit kraftigt påverkad av pandemin och de begränsningar

som denna inneburit. Majoriteten av våra aktiviteter har varit vilande under året till följd av

covidrestriktionerna samt pandemins påverkan på psykisk hälsa hos våra aktivister och ideellt

engagerade.

Social verksamhet

Seniorverksamhet
Seniorgruppen har haft lite begränsat umgänge på grund av den pågående pandemin under 2021. Vi

hade 2 grillträffar, en i februari i Valls hage och en i september vid Stora Vall. Sen har vi haft

promenader/Stavgång där vi gick Hälsans Stig, runt Boulognerskogen. Dessa träffar hade vi under

hösten 2021.  Under hösten 2021 startade vi också upp fysiska träffar igen, då på Musikhuset,

Sjömanskyrkan. Vi har bland annat haft stickkurs där vi började med att sticka mössor. RFSL

Gävleborg Seniorer gör träffarna i samarbete med ABF och kör träffarna i form av en studiecirkel,

med stickkurs  och samtal som tema för träffarna.

På de här träffarna har vi varit allt från 3 till 10 personer och vi har träffats varannan tisdag. Vi har

haft 7 fysiska träffar under perioden oktober till årsskiftet.

Under Pride arrangerade seniorgruppen ett seminarium där vi hade samtal med lokala politiker och

kommunala tjänstemän avseende äldrefrågor och hbtqi. Samtalet under ledning av Pell Uno Larsson

RFSL seniorer centralt.

Sven-Olov och Kjell träffade också kommunens pensionärsråd under hösten och presenterade RFSL

Gävleborgs Seniorverksamhet.

Transträffar
Två transseparatistiska träffar har arrangerats, en digital träff med tre deltagare och en fysisk träff

under Gävle pride med sju deltagare.



Utåtriktad verksamhet

Föreläsning HBTQI och bemötande för Kvinnokliniken i Hudiksvall
Arvin Hembäck höll en kortare föreläsning om HBTQI och bemötande för Kvinnokliniken i Hudiksvall.

Föreläsningen fokuserade på grundläggande kunskap om viktiga begrepp samt hur de kan arbeta för

att öka möjligheterna för HBTQI-personer att känna sig välkomna och inkluderade i deras

verksamhet.

Deltagande i Pridefestivaler

Gävle Pride

Gävle Pride genomfördes som en hybridfestival detta år med både digitala och fysiska aktiviteter.

RFSL Gävleborg deltog genom att arrangera och delta i ett flertal aktiviteter:

● Podd-lansering

Emmy Jansgård och Hampus Larsson lanserade en podd riktad till hbtqi-ungdomar i samband

med Gävle Pride 2021. Lanseringen skedde i samband med en frukost som RFSL Gävleborg

bjöd på i Musikhuset samt efterföljande samtal runt borden. Ca 10 deltagare.

● Kubbspel och picknick i Boulogern. Ett välbesökt arrangemang där flera nyfikna deltog. Ca 16

deltagare.

● Vi deltog i ett författarsamtal med Mian Lodalen som Vänsterpartiet arrangerade.

● Vi samarbetade med Vänsterpartiet och Vuxenskolan i en ungdomskväll på Musikhuset med

musikuppträdande, akrobatik och mingel. Ca 25 besökare.

● Vi arrangerade ett transhäng under som Helena Jernberg ansvarade för.

● Ett politikersamtal arrangerades av Gävle Pride där representanter för RFSL Gävleborg deltog;

Johanna Eskman och Kjell Stenvall, samt Pell-Uno Larsson från RFSLs förbund. Samtalet

sändes live via Gävle Pride.

● Poesiworkshop med Liselott Fluhr och pysselverkstad med ca. 12 deltagare.

● Under Pride arrangerade seniorgruppen ett seminarium där vi hade samtal med lokala

politiker och kommunala tjänstemän avseende äldrefrågor och hbtqi. Samtalet under ledning

av Pell Uno Larsson RFSL seniorer centralt.

Deltagande anhöriggrupp för anhöriga till transpersoner anordnad av

Studieförbundet Bilda
Arvin Hembäck och Johanna Eskman deltog vid en träff för en grupp för anhöriga till transpersoner
som hölls av Studieförbundet Bilda. Under deltagandet berättade vi om RFSL Gävleborgs verksamhet
samt svarade på frågor från deltagarna kring transbegreppet, transvården och liknande teman.

RFSLs kongress
Under hösten 2021 höll RFSL kongress i digitalt format. Vi hade två ombud vid kongressen, vilka

initialt var Arvin Hembäck och Emmy Jansgård. Under kongressens gång bytte vi ombud vid ett par

tillfällen för att ha möjlighet att vara delaktiga i de beslut som togs. Vi anordnade också en

gemensam sittning där hela styrelsen deltog gemensamt i de beslut som fattades under kongressen.



Utbildning och fortbildning

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. Föreningen har under året

varit representerad vid ett av de två möten som hållits. Båda dessa möten har varit digitala utifrån

covid-19-restriktioner. Deltagande i brukarrådet möjliggör för bättre kunskap om den vård som

transpersoner inom Gävleborg erbjuds.

Marknadsföring

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

Verksamheten har i övrigt främst marknadsförts via vår hemsida, Facebook-sida samt våra grupper

på Facebook. Vi har också köpt annonsplats på Facebook. Under Gävle Pride marknadsfördes våra

aktiviteter via deras kanaler.

Gävle den 2022-03-09

________________________________

Arvin Hembäck

________________________________

Johan Stugholm

________________________________

Ida Elfving


