§ 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 2022
Styrelsen för RFSL Gävleborg vill härmed lämna dess föreslagna inriktning på verksamheten
under 2022.

Föreningslokal
Vi har i dagsläget ingen egen lokal för verksamhet, men har via ABF möjlighet att låna lokal
för de evenemang vi arrangerar. Under 2022 kommer vi se över vilka möjligheter vi har till en
mer permanent lösning för vår sociala verksamhet samt för att erbjuda kontorsplats till
projektledare och förtroendevalda inom föreningen.

Ekonomi
Vi har för 2022 års verksamhet sökt och blivit beviljade 275.000 kr från Region Gävleborg för
att bedriva suicidpreventiv verksamhet med ett särskilt fokus på unga HBTQI-personer.
Dessa medel kommer till stor del användas för att anställa en projektledare på deltid som
ansvarar för projektet och att uppnå de mål som tydliggjorts i samverkansavtalet med
regionen.
Övriga inkomster i föreningen kommer att vara kulturstöd från ABF för de kulturarrangemang
vi arrangerar samt ersättning för studiecirkelverksamhet (de sociala träffarna för våra olika
medlemsgrupper).

Övergripande målsättning 2022
Föreningen och vår verksamhet har under de senaste två åren varit starkt påverkad och
begränsad av pandemins restriktioner och de påfrestningar som detta inneburit för såväl
våra medlemmar som våra förtroendevalda. Under 2022 har vi som målsättning att komma
igång med vår sociala verksamhet i större utsträckning igen. Den psykiska ohälsan och

stigmatiseringen (både från samhället och självstigmat) är fortsatt påtaglig bland
hbtqi-personer och den isolering som pandemin inneburit har haft ytterligare negativ
påverkan på HBTQI-personers allmänna hälsa. Det finns ett stort behov av sammanhang
där man kan känna tillhörighet och trygghet. Vi ser ett behov av komplement till de digitala
dejtingtjänster som finns eftersom dessa ofta skapar ett destruktivt beteende. Detta är en
stor anledning till varför vi har som målsättning att stärka vår sociala verksamhet. Detta är en
verksamhet som kräver mycket resurser och vi har som ambition att vidareutveckla
organisationen kring denna verksamhet, genom att bl.a. söka ytterligare medel för
arvodering av projektledare/administratör.
En målsättning är också att bedriva lokalpolitisk påverkan när det gäller t.ex. ungdomsfrågor.

Aktiviteter 2022
Deltagande i länets pridefestivaler och prideparader
Vi kommer vara delaktiga i planeringen och att arrangera egna programpunkter under Gävle
Pride samt har som ambition att delta även vid andra Pride-arrangemang i länet,

Seniorverksamhet
Senioverksamheten planerar för att fortsätta genomföra seniorträffar varannan vecka,
tisdagskväll i samarbete med ABF.
Vi vill försöka annordna något seminarium under Pride veckan.
Vi planerar också för att ha några grillträffar under våren och sommaren.
Vi har planerat att göra ett studiebesök på Regnbågen äldreboende i Stockholm, som blev
uppskjutet förra året på grund av pandemin.
Vi har också planer på att göra studiebesök hos andra lokalföreningar som har startat
seniorverksamhet.

Samarbete med Svenska Kyrkan
Vi har tidigare haft ett samarbete med Svenska kyrkan i form av samtalskvällar på tema
HBTQ och tro. Dessa har varit på paus med anledning av pandemin men planerar att
fortsätta under 2022.

Riktade insatser HIV/STI
Under året arbeta riktat mot HIV/STI. Vi sprider information och delar ut kondomer vid
utåtriktad verksamhet, arrangerar någon typ av föreläsning under Gävle Pride eller World
Aids Day och arrangerar samtal kring HIV/STI och säkrare sex.

Uppmärksamma dagar med särskild 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
Vi har som mål att ungdomsverksamheten ska växa under året i och med medel för särskilt
arbete för målgruppen unga HBTQI-personer. Vi vill arrangera regelbundna träffar med fokus
på sociala aktiviteter och aktivism. Verksamheten kommer fortsätta utvecklas under året
genom att ungdomarna tillsammans med styrelsen arbetar för en tydligare struktur och
planering av verksamheten.
Som del av samverkansavtalet med Region Gävleborg kommer det finnas möjlighet till
samarbete med länets kommuner kopplat till att stärka hälsan hos unga HBTQI-personer.
Med denna möjlighet hoppas vi kunna nå ut till HBTQI-ungdomar i hela länet.

Brukarråd för könsidentitetsutredningsteamet i Uppsala
Vi planerar att vara representerade i detta brukarråd under året. Detta för att vi som förening
ska hålla oss uppdaterade gällande den vård som transpersoner i länet har tillgång till. Ju
bättre kunskap vi har, desto större möjligheter har vi att stötta de personer i länet som söker
eller genomgång könsbekräftande vård.

Transträffar
Transseparatistiska träffar vid ett par tillfällen under året, utifrån behov och önskemål hos
målgruppen. 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.

Informationsverksamhet
Skolinformationer
Vi försöker i möjligaste mån att tillmötesgå skolors förfrågningar om skolföreläsningar och
andra samarbeten.

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 är med och arrangerar en föreläsning på World Aids

Day tillsammans med Lokala hiv/sti-gruppen. Vi vill också genomföra riktade insatser för
ungdomar såsom föreläsningar, och samtalskvällar.

Interna möten och utbildningar
Styrelsen sammanträder ca 10 gånger under året.
Personer ur styrelsen och aktivister deltar i av förbundet arrangerade konferenser och
utbildningar, i den mån vi har möjlighet. Dessa evenemang ger en möjlighet till utbildning av
våra aktivister och är en bra möjlighet för nätverkande med andra avdelningar.

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, Lokala HIV/STI-gruppen, Gävle Pride, Sandviken Pride, Region
Gävleborg och länets kommuner.

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.

