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KALLELSE OCH DAGORDNING 

ÅRSMÖTE 2020 RFSL MALMÖ 

Datum: lördagen den 2:a maj 2020 

Tid: kl. 15.00 

Kl. 14.00 bjuder vi på fikabröd, kaffe och umgänge. 

Plats: RFSL Malmö, Stora Nygatan 18, Malmö 

Vill Du vill engagera dig i mänskliga rättigheter, HBTQI-frågor och vad som kan 
göras i RFSL Malmö så finns det möjlighet nu!  

Som medlem i RFSL Malmö kallas du härmed till årsmöte lördagen den 2:a maj 
2020 kl. 15 i föreningens lokal på Stora Nygatan 18 i Malmö. På grund av 
omständigheter i samhället just nu, bestämde vi i styrelsen att skjuta upp årsmötets 
datum till 2:a maj med hopp att det då ska vara säkrare för oss medlemmar att vara 
på plats. 

Handlingar för ärenden som ska behandlas vid årsmötet kommer att finnas 
tillgängliga i föreningens lokaler senast två veckor innan årsmötet. Motioner till 
årsmötet ska ha inkommit till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet. Sista 
motionsdag är lördagen den 4:e april. Motioner skickas via vanlig post till RFSL 
Malmö, Box 4036, 203 11 Malmö eller via e-post till malmo@rfsl.se. 

Du som medlem har möjlighet att nominera kandidater till ordförandeposten, 
styrelseledamöter samt ledamöter till valberedningen. Nomineringen skickar per mejl 
till valberedningen@malmo.rfsl.se. Den du nominerar ska vara tillfrågad och vara 
villig att ta på sig uppdraget. För att nomineringen ska vara giltig ska den innehålla 
namn, födelsedata eller medlemsnummer, telefonnummer, mejladress på den som 
nomineras och namn, födelsedata eller medlemsnummer på den som nominerar. 

Röstberättigade på mötet är de medlemmar som kan uppvisa giltigt medlemskort 
eller giltig legitimation, så att vi kan kolla upp medlemskapet via medlemsregistret. 

Välkomna önskar RFSL Malmös styrelse. 
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DAGORDNING: 

1. Årsmötets öppnande 
2. Fastställande av röstlängd 
3. Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst 
4. Val av årsmötepresidium 

a) Mötesordförande 
b) Mötessekreterare 
c) Val av protokolljusterare 
d) Val av rösträknare 

5. Fastställande av dagordningen 
6. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse 
7. Revisorns berättelse 
8. Fastställande av resultat- och balansräkning 
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
10. Propositioner 
11. Motioner 
12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 
13. Val: 
a) Styrelse 
I. Fastställande av mandatperiod och antalet ledamöter i styrelsen 
II. Ordförande 
III. Kassör 
IV. Övriga ordinarie ledamöter** 
V. Ersättare 
b) Kongressombud 
c) Valberedning 
d) Revisor 
e) Eventuella arbetsgrupper och övriga förtroendevalda 
14. Övriga frågor (ej beslutsfrågor) 
15. Mötets avslutande 
**vid val av övriga ledamöter kan även t.ex. vice ordförande, sekreterare eller andra             
benämnda ledamotsposter utses 
 
Du får detta meddelande eftersom du har sagt att du accepterar att få e-post från               
RFSL.  
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Verksamhetsberättelse 2019 
 
 
RFSL Malmö är en lokalavdelning inom RFSL Riksförbundet för homosexuella, bisexuella,           
transpersoners, queer personers rättigheter. Avdelningen är en partipolitiskt och religiöst          
obunden organisation. 
 
Avdelningens ändamål är: 
Att arbeta för att förbättra den personliga och sociala situationen för HBTQ-personer. 
Att främja saklig upplysning när det gäller sexual- och samlevnadsfrågor. 
Att aktivt främja och intensifiera samarbetet mellan de olika medlemsgrupperna samt med            
förbundet. 
Att anordna social verksamhet för HBTQ-personer. 
 
Årsmöten och styrelsemöten 
Årsmöte hölls den 26 maj 2019. 
 
Styrelsen har under året haft protokollförda möten i våra lokaler på Stora Nygatan 18 och               
andra lokaler. 
 
En representant från förbundet har varit närvarande på ett av styrelsemötena. 
 
RFSL Malmös styrelse vid årets slut: 
 
Gabriel Ferriols Pavico ordförande vald 26 maj 2019 
Cecilia Wróbel sekreterare vald 26 maj 2019 
Salma Afash kassör vald 26 maj 2019 
Monica Collins ledamot vald 26 maj 2019 
Claes Gylling ledamot vald 26 maj 2019 
Erik Roshagen ledamot vald 26 maj 2019 
 
 
Styrelsemedlemmar som avgick under året: 
Sofia Nyrell vice-ordförande vald 26 maj 2019 (avgick 05 nov 2019) 
 
Revisor 
Beslut om att en auktoriserad revisor skall tillsättas togs den 26 mars 2019. 
Maria Danckler Auktoriserad Revisor PwC 
 
Valberedning 
Agnes Malmgren vald 26 maj 2019 
Sofia Esfandi vald 26 maj 2019 
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Kort om året 2019 
Med en nästan helt ny styrelse har det varit mycket att lära under 2019 men våra                
medlemmar har stöttat på bästa sätt och föreningen har fungerat som en aktiv mötesplats              
under året som har gått. Vi har haft regelbundna träffar och aktiviteter för vår största               
verksamhet Newcomers, samt i den nystartade Seniorgruppen som vi invigde med en stort             
kalas under hösten och som vi är mycket stolta över att kunna driva med hjälp               
socialstyrelsen. Vi har också arrangerat filmvisningar och populära pubkvällar samt strävat           
efter att kunna ha lokalerna mer öppna för besökare och medlemmar. Vi har också passat               
på att skaffa lite nya (second hand) möbler till lokalen för att anpassa den efter våra olika                 
verksamheter och gett de stora fönsterna en rejäl och välbehövlig rengöring. Förutom dessa             
aktiviteter har RFSL Malmö bland annat deltagit i följande aktiviteter och samarbeten:  
 

● Deltog i Malmö Pride med informationsbord och samt i paraden med Marching for 

those who can’t, RFSL-blocket och Stolta Föräldrar. Innan paraden samlades vi i 

lokalen tillsammans med Newcomers, HaBiTat Q och andra medlemmar, gjorde oss 

iordning i ett tryggt rum och gick till paraden tillsammans.  

● Deltagande i Kristianstad Pride, LundaPride, West Pride.  

● Bevakning av Beirut Pride via Radio RFSL.  

● Deltagit och arrangerat möten med nätverket för World Pride och Eurogames i 

Malmö och Köpenhamn tillsammans med andra HBTQI-organisationer i Malmö. 

● Deltagande med fyra delegater på RFSLs Kongress i Borås. 

● Arrangerade minnesstund, fackeltåg och efterträff på Transgender Day of 

Remembrance tillsammans med Malmö Pride, FPES och RFSL Rådgivningen 

Skåne.  

● Familje- och Adventsmys /Glöggmingel med Stolta Föräldrar 

● Deltog i panelsamtal på förhandsvisningen av filmen And then we danced på Panora 

● Volontärkväll för nya och gamla volontärer i föreningen  

● Deltagit vid ABF-Malmös Medlemskonferens 

● Deltagit vid två träffar med Rörelsernas museum  

 
 
Verksamheten 
 
Styrelsearbetet  
 
Styrelsen har haft 12 möten under sin mandatperiod som började i slutet av maj 2019. För                
att stödja RFSL Malmös olika verksamheter beslutade styrelsen att arvodera          
styrelsemedlemmar för en del av verksamheterna. Vi arvoderade två styrelsemedlemmar för           
att biträda projektsamordnaren för Newcomers under mötesplatsens öppettider. Anledningen         

5 



 

var att kunna ge regelbundet stöd under Newcomers-träffarna, där antalet besökare kan            
vara stort och ofta i behov av olika typer av stöd. De biträdande styrelsemedlemmarna              
delade in dagen i två skift, ett som öppnade och ett som avslutade dagen, de bidrog då till                  
att skapa en tryggare och lugnare miljö för vår anställda personal och besökare. Ytterligare              
en styrelsemedlem har bemannat lokalen för att kunna ta emot besökare samt ha             
personalmöten med vår anställda personal och kunna bistå med hjälp om så behövts. Detta              
har gett en bättre kontinuitet och arbetsmiljö för vår personal.  
 
RFSL Malmö är en viktig mötesplats för våra medlemmar men vi har också jobbat för att                
hålla våra sociala medier uppdaterade. Genom det här arbetet har RFSL Malmö inte bara              
varit en fysisk mötesplats, utan även hjälpt olika aktörer sprida HBTQI-information och event             
som sker i regionen och våra medlemmar har fått fler sätt att kontakta oss för stöd eller                 
information.  
 
I början av 2020 införde styrelsen ett internt bokföringssystem för att skapa ett “check and               
balance” för att enkelt kunna sköta ekonomin och för att säkerställa att löne- och              
skatteinbetalningarna är korrekta. Detta har underlättat uppföljningen av ekonomin, samt          
förenklat administrationen av våra anställda vad gäller löner och skatter. 
 
I mitten av 2019 sa vi adjö till HaBiTat Q då de flyttade ut sin verksamhet från lokalen för att                    
kunna få en större och mer tillgänglig verksamhet. På grund av detta fick RFSL Malmö               
betala hyran för lokalen till fullo. Styrelsen har varit på jakt efter en ny lokal både med tanke                  
på bristen på tillgänglighet i den nuvarande men också det ekonomiska. Tyvärr har vi inte               
lyckats hitta en ny lokal under mandatperioden, men har förhandlat med hyresvärden att             
förkorta uppsägningstiden till 1 år (från 3 år) så att vi kan handla snabbare om och när en                  
lämplig lokal dyker upp.  
 
 
Newcomers 
 
Newcomers har jobbat för att skapa ett tryggt utrymme och en mötesplats för HBTQ              
asylsökande på RFSL Malmö, att stödja Newcomers-medlemmar i deras asylprocesser samt           
att synliggöra frågor som rör HBTQ asylsökande. Newcomers arbetsgrupp stöttar de           
asylsökande medlemmarna genom att exempelvis följa med till intervjuer på          
Migrationsverket. Newcomers har fungerat som en informations- och mötesplats för          
Newcomers-medlemmar i behov av stöd att navigera det svenska samhället samt fungerat            
som stöd vid jobbsökande. Newcomers har även spridit information om HBTQ-personers           
rättigheter i Sverige. 
 
Newcomers-träffarna hålls på RFSL:s lokal en–två gånger i veckan med uppehåll av            
regelbundna träffar under sommaren. Lokalen fungerar som en mötesplats och det anordnas            
aktiviteter såsom föreläsningar, filmvisningar, matlagning och klubbkvällar. Newcomers har         
tillgång till en jurist som är aktiv som volontär och kan ge juridiska råd till               
Newcomers-medlemmar både i lokalen och i viss mån över mail. En kostnadsfri matig fika              
erbjuds i samband med träffarna. 
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Under hösten 2019 fortsatte Newcomers-Malmö-projektet med bidrag från Länsstyrelsen         
Skåne: Ökad kunskap om myndigheter och offentliga verksamhet bland HBTQ asylsökande i            
Skåne. En ny ansökan om bidrag från Länsstyrelsen kommer göras under våren 2020.  
 
Newcomers deltog i många olika engagemang under hela året: Kristianstad Pride,           
LundaPride, Malmö Pride och West Pride. Själva anordnade Newcomers en julfest på            
lokalen, samt andra evenemang. 
 
Newcomers medlemmar deltog i workshopen Peer to Peer HIV-prevention i Stockholm, samt            
har haft besök av samma grupp i Malmö. 
 
RFSL Newcomers Malmö samarbetar med andra Newcomers-grupper runt om Sverige samt           
med den nationella gruppen.  
 
 
Seniorgruppen 
 
Seniorgruppen startades hösten 2017 och hade regelbundna träffar under början av 2018.            
Seniorgruppen är inriktad på att ge hbtq-personer runt medelåldern eller äldre möjlighet att             
träffas, diskutera och planera aktiviteter. 
 
I oktober 2019 beviljades RFSL Malmö ekonomiskt bidrag från Socialstyrelsen för att dra             
igång ett specialprojekt för att nå ”ofrivilligt ensamma äldre hbtq-personer” i Malmö. Med             
satsningen ämnar vi att försöka hjälpa till att sätta en guldkant på tillvaron för alla               
hbtq-personer 61 år eller äldre i Malmö-området, men också att verka           
”generationsöverskridande”, som det står i direktiven. Därför välkomnades både yngre och           
äldre att delta. 
 
Föreningens nya Seniorcafé kunde alltså hålla öppet för fika varje söndag från slutet av              
oktober. Man behövde inte vara medlem i RFSL för att komma och ta en kopp kaffe. Under                 
Söndagscaféet har oftast ett föredrag eller andra slags evenemang erbjudits, t ex om att              
komma ut som trans, om historiska hbt-träffpunkter i Malmö, om hbtq i Beirut, om yoga eller                
fotografi, och om vad vi bör tänka på innan vi dör. 
 
I projektet har förutom söndagsfika också ingått filmvisningar, vinprovning och operabesök. 
Under förutsättning att Socialstyrelsen beviljar medel även för 2020 ska verksamheten inte            
bara fortsätta, utan även utökas rejält. 
 
 
 
Radio RFSL 
 
Vi fortsatte under året våra sändningar live på onsdagarna över FM 89,2 – sändningar som               
sedan lades upp på våra nätsajter. 
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Radiogruppen fick ytterligare glädjande tillväxt under året, och fungerar väl tillsammans.           
Under året har vi producerat personligt utformade radioshower – mest på svenska men             
ibland även med inslag på engelska – med innehåll som speglat högst varierande sidor av               
hbtqi-världen, både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. 

En storsatsning under året var bevakningen på plats av Beirut Pride, som också ledde till en                
uppmärksammad Beirut-podd. 

Förutom nyhetsbevakning kunde Radio RFSL recensera såväl böcker som en lång rad bio-,             
teater-, musikal- och operaföreställningar som under året haft premiär i Malmö. Många            
intressanta personligheter gästade också radions studio, som vi disponerar hos Malmö           
Närradioförening i Jägersro industriby. Vi har också då och då varit ute och intervjuat folk i                
deras verksamheter. 

De flesta av årets program kan fortfarande höras på radions nätsidor           
(soundcloud.com/radiorfsl och mixcloud.com/radiorfsl), där man också kan läsa korta         
sammanfattningar av vad programmen handlar om. Mer specifika hänvisningar till          
programmen, med länkar till nyheter och evenemang, finns på radions FaceBook-sida. Vi            
finns också med på Instagram. 

Radiogruppens ledare Claes Gylling fortsatte även under 2019 som vice ordförande i Malmö             
Närradioförening. 

 

Klubbkvällar 
 
RFSL Malmö har haft Klubbkvällar för medlemmarna varannan fredag sedan slutet av            
oktober 2019 efter ett ständigt önskemål från medlemmarna. 
 
Verksamheten styrs av styrelsen och har förstärkning från volontärer under dessa kvällar.            
Eftersom verksamheten bara är öppen för medlemmarna blir det ett lockande sätt för att              
teckna medlemskap hos oss. Intresset och närvaron har ökat ständigt under fredagseventen            
och har blivit ett välkommet tillskott till aktiviteterna. 
 
 
Filmkvällar 
 
Under hösten 2019 startade styrelsen filmkvällar som anordnades varje månad.          
Verksamheten har haft olika teman vid varje tillfälle och har då och då haft en kort                
diskussion efter filmen. 
 
Under de här kvällarna sålde RFSL snacks och drycker som kunde förtäras under filmen.              
Premiärfilmen var “Before you know it”, en dokumentärfilm om äldre homosexuella personer            
i USA. Det var kopplade till Seniorprojektets lansering som hade sitt första tillfälle söndagen              
innan premiären. 
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Regnbågsyoga 
 
Från sommaren till slutet av 2019 arrangerades Regnbågsyoga i lokalen varannan lördag.            
En inkludernad eoch välkomnande aktivitet som riktade sig till alla som ville prova på yoga,               
oavsett tidigare kunskap, fysik och såklart sexualitet eller könsidentitet. Regnbågsyogan är           
en utveckling av Newcomers Yoga som bara riktade in sig mot nyanlända. När vi nu               
öppnande upp för fler deltagare fick vi några besökare som inte hade hört talas om               
organisationen och blev intresserade av hur de kan bli engagerade i RFSL Malmö. Yogan              
var kostnadsfri tack vare vår ordförande som också är yogalärare, men frivilliga bidrag gick              
direkt till Newcomers-verksamheten.  
 
 
Volontärträff 
 
Under 2019 och mars 2020 annonserade RFSL Malmö efter volontärer/aktivister i hopp om             
att hitta volontärer/aktivister som vill engagera sig i RFSL Malmö. Vi fick flera intresserade,              
och ordnade ett par träffar. Där berättade andra engagerade, styrelsen och           
projektsamordnaren för Newcomers om vilka aktiviteter som redan fanns. Deltagarna ställde           
några frågor om organisationen och berättade lite om vilka de är och vad deras intressen är.                
Sen matchade organisationen deltagarna till de olika verksamheterna. Genom detta har vi            
fått ytterligare volontärer som engagerar sig i våra olika projekt och kommer med nya ideer,               
ett måste för att vår verksamhet ska kunna utvecklas och fungera på bästa sätt.  
 
 
Regnbågskören 
 
Kören började redan i januari repetitionerna för vårkonserten. Vi höll årsmöte den 29             
januari där Peter Olsson valdes till ordförande för kören, Axel Repka till sekreterare             
och Heather Schoonover till kassör. Som vanligt hade vi repetitioner varje tisdag            
under vårterminen. Körhelgen ägde rum 6 och 7 april. Vårkonserten hölls den 11 maj              
på Ungdomens Hus. Övningar fortsatte till 4 juni eftersom vi var bokade att delta i en                
körfestival i Stockholm. 
 
Övningar för höstterminen började 20 augusti. Under augusti och september          
repeterade vi samtidigt för körfestivalen och vår julkonsert. Körfestivalen hölls i           
Stockholm från 27 till 29 september. Och de från kören som deltog sjöng samma              
sånger som vi sjöng i vårkonserten. 
 
Lördagen den 5 oktober medverkade Malmö Regnbågskör i Malmö Körnatt, som           
organiserades av Svenska kyrkan. Vi sjöng då delar av vår vårkonsert i St             
Petrikyrkan i Malmö. 
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Under hösten engagerades kören också att göra två konserter. Den första under            
Backanatten på Kirseberg bibliotek, lördagen den 16 oktober och vi fick betalt 2000             
kr för det. Den andra var en julkonsert på Tuppen, ett äldrecentrum, den 12              
december, som vi fick 2500 kr för. 
 
Vår körhelg under hösten var den 16 och 17 oktober. Vår julkonsert hölls den 14               
december i St Mariakyrkan i Malmö. Under 2019 fick kören också ett            
organisationsnummer från Skatteverket och öppnade eget bankkonto i Swedbank.         
Vilket innebar att vi kunde börja marknadsföra våra konserter och att vi nu letar nya               
medlemmar på Facebook. 
 
Regnbågsteatern 
 
Regnbågsteatern är en arbetsgrupp i RFSL Malmö och medlem i Malmö Amatörteater            
Forum (MAF) där vi huvudsakligen har våra repetitioner. Regnbågsteatern ger          
föreställningar med musik, dans och det talade och gestaltade ordet. Underhållning och            
eftertanke är vårt signum. 
 
Regnbågsteatern har haft paus under året men vi hoppas på en nystart i framtiden!  
 
 
Stolta Föräldrar i Skåne 
 
Stolta Föräldrar har under 2019 haft två medlemmar som åkte till Stockholm och deltog i               
Stolta Föräldrar i Stockholms temahelg som ägde rum sista helgen i mars. Det var, även               
2019 väldigt givande och ger massor av inspiration till vad vi skulle vilja göra. 

Under våren gick vi på Kulturen i Lund och såg utställningen id:TRANS. Vi lade ut ett                
Facebook inlägg om detta och hoppades på att få fler att sluta upp tillsammans med oss                
men det blev slutligen vi tre: Jenni, Mia B. och Lisbeth. 

Inför deltagandet i Lunda Pride och Malmö Pride jobbade vi med våra ordensband. Vi höll till                
i lokalen i Malmö en kväll för att se om det fanns fler föräldrar som ville komma och hjälpa till                    
med dem samt pärla armband, men det blev tyvärr ingen uppslutning. Däremot, så fick vi               
sålt samtliga ordensband under Priden, vilket var fantastiskt roligt. 

Deltagandet i Lund Pride bestod av att de närvarande deltagarna gick med i pridetåget. 

Deltagandet i Malmö Pride bestod i att vi deltog i Pridetåget samt att vi hade bord i parken                  
dit besökare fick komma och pärla och prata med oss. 

Under hösten har det inte varit så mycket aktivitet, vi har varit endast tre stycken aktiva som                 
har haft viljan att driva Stolta Föräldrar men inte alltid haft energi eller möjlighet. 
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RFSL Helsingborg kontaktade oss under hösten och ville mötas för att se om vi kunde               
samarbeta. Vi sågs i Malmö i november och de hade en praktikant som avsåg att starta en                 
serie träffar (5 st) för föräldrar till transpersoner. Då hon själv saknade kunskap och              
erfarenhet kring just trans behövdes hon någon som kunde hjälpa henne med den biten. 

Under december 2019 och januari 2020 deltog Jenni i dessa träffar som slutligen blev 7 till                
antalet och träffade dessa föräldrar. Vi tog upp olika ämnen kring trans och hade lite olika                
gäster inbjudna såsom antidiskrimineringsbyrån, Transhälsans grundare Axel samt en av          
deltagarnas barn som kom och berättade om att identifiera sig som icke-binär. 

 

RFSL Ungdom Skåne 
  
Anordnade under höstterminen träffar ungefär varannan  lördag i våra lokaler.  
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Verksamhetsplan 2020 
 
RFSL Malmö kommer att fortsätta arbeta med att uppfylla avdelningens stipulerade ändamål            
(se verksamhetsberättelsen 2019). Vi vill fortsätta att vara en aktiv röst och aktör i Malmö               
med omnejd. 
 
RFSL Malmö kommer att satsa på mer uppsökande verksamhet inom och bortom            
medlemsgruppen, både vad gäller utbildning och andra områden. Vårt mål för 2020 är att              
engagera fler medlemmar i den befintliga verksamheten, exempelvis genom de regelbundna           
träffarna, samt försöka motivera dem till att skapa nya former av verksamhet. Vi vill hålla               
bättre kontakt med medlemmarna genom att skapa ett regelbundet nyhetsbrev med           
kommande aktiviteter – för att kunna göra det krävs regelbundet samarbete med RFSLs             
avdelningsstöd, givet svårigheterna med att genomföra detta under 2019. År 2020 krävs en             
större ansträngning för att göra information mer tillgänglig på hemsidan och för de             
medlemmar som inte har tillgång till Facebook. 
 
RFSL Malmö vill även satsa på att göra aktiviteter mer tillgängliga för alla medlemmar och               
ordna träffar utanför lokalen, eftersom den nuvarande lokalen inte är tillgänglig för alla. Vi              
ska dessutom sträva efter att ha ett mer intersektionellt och normkritiskt perspektiv på vår              
verksamhet, både den utåtriktade verksamheten och den som berör medlemmarna. 
 
RFSL Malmö vill flytta till en ny lokal. Sökandet efter en lämplig lokal pågår. RFSL Malmö                
har bättre förutsättningar nu än föregående år då vi kunde förhandla ner uppsägningstiden             
till tolv månader, från tidigare 36 månader. 
 
RFSL Malmö kommer att delta i olika Prideevenemang i Skåne. 
 
För att lyckas med verksamhetsplanen för 2020 är det dock fundamentalt att vi når fler               
volontärer. Behovet att sätta upp och formalisera ett volontärnätverk är viktigt, givet hur             
organisationen växer. Vid slutet av mandatperioden 2019 kunde styrelsen göra en allokering            
i budgeten för att anställa en verksamhetsutvecklare under fyra månader. Denne kan            
möjligtvis börja samtidigt som nästa års styrelse. Verksamhetsutvecklaren kan få i uppgift att             
formalisera och öka volontärnätverket, samt söka anslag för att skapa nya verksamheter åt             
RFSL Malmö. 
 
De flesta av dessa planer skrevs innan de extraordinära effekterna av Corona-pandemin            
drabbade vårt samhälle våren 2020. Vi kan knappt föreställa oss hur historien kommer att              
beskriva denna tid och om hur vi som samhälle agerat mot denna globala kris. Eftersom               
RFSL Malmö först och främst är en mötesplats, uppstår en del hinder att hålla möten i en                 
lokal. Vi måste avvakta tills antalet drabbade minskar rejält. Eftersom regeringens           
rekommendationer och begränsningar påverkar vårt arbete, måste vi agera i enlighet med            
dessa för våra medlemmars säkerhet. Dessa rekommendationer från regeringen har också           
skjutit stora händelser i staden / regionen framåt i tiden, som Pride. Även hur vi samarbetar                
med våra partnerorganisationer kommer att behöva justeras. Vi kan bara hoppas att            
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situationen blir bättre, men vi måste från och med nu tänka i nya banor för att engagera våra                  
medlemmar samtidigt som vi fokuserar på allas säkerhet. 
 
Klubbkväll 
 
Klubbkvällarna borde fortfarande pågå varannan fredag, då detta är ett trevligt evenemang            
för att sammanföra de olika verksamheternas målgrupper.  
 
Filmkvällar 
 
Det finns filmer som har införskaffats under 2019 för att verksamheten med filmkvällarna ska              
fortsätta fortsätta även 2020. Fler intresserade volontärer krävs för att fortsätta. 
 
 
Regnbågsyoga 
 
Regnbågsyogan måste tyvärr göra ett uppehåll då vi behöver hitta en lämplig lokal för att               
genomföra den. Styrelsen ska fortsätta leta efter möjliga samarbeten med yogastudior där vi             
kan hålla dessa i framtiden. 
 
Volontärträffar 
 
När volontärarbetet har blivit formaliserat vore det bäst att hålla volontärsträffar vart eller             
vartannat kvartal för att värva fler till nätverket. Detta skulle kunna hjälpa organisationen             
växa och erbjuda fler aktiviteter för våra medlemmar.  
 
Newcomers 
Verksamheterna för Newcomersgruppen förväntas fortsätta på liknande sätt som tidigare          
även under 2020. Förhoppningen är att projektet ska beviljas TiA-medel (Tidiga insatser för             
asylsökande) från Länsstyrelsen Skåne och att den deltidsanställning som nu finns i            
projektet ska fortlöpa. Målet under 2020 är även att engagera fler nyanlända att engagera              
sig som volontärer i projektet för att hjälpa till under fredagsträffarna att stärka gruppens              
medlemmar.  
 
Newcomers Ungdom 
 
Det finns en budget från RFSL Ungdom:s förbunds projekt Newcomers Youth för att starta              
upp en verksamhet för den målgruppen. Budgeten tillåter en person med 25% anställning             
fr.o.m. april till årets slut. 
 
Radio RFSL 

Föreningens egen radiostation fortsätter under året att sända en timme i veckan på FM 89,2               
i Malmö, onsdagar klockan 18–19. Programmen läggs sedan ut på våra sajter på nätet:              
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soundcloud.com/radiorfsl och mixcloud.com/radiorfsl där man också kan hitta nästan         
samtliga sändningar sedan flera år tillbaka. 

Vi ska som vanligt i våra sändningar bevaka och berätta om vad som händer inom vår                
förening och inom RFSL som riksorganisation. Dessutom allt vi stöter på som kan ha              
hbtqia-intresse, både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. 

Kultur brinner vi för, så vi fortsätter recensera bio-, teater-, musikal- och operaföreställningar,             
plus en del böcker och annat vi tror kan intressera våra lyssnare. 

Vår verksamhet växer hela tiden, så vi välkomnar alla som känner för att arbeta med radio i                 
någon form. 

Under året avser gruppens ledare sedan många år, Claes Gylling, att trappa ner sitt              
engagemang i radion. Därför bör en ny ansvarig utgivare utses. 

Budget 
De stora posterna för radions del är: 

• betalningarna till Malmö Närradioförening, som omfattar sändnings-, musik- och          
medlemsavgifter (cirka 3.000 kr per halvår), 

• Spotify, där vi hämtar nästan all musik i sändningarna – den reklamfria tjänsten kostar oss                
99 kr per månad, 

• pro-versionen av Soundcloud, där vi nu tillgängliggör alla våra sändningar, €99/år, 

• förbrukningsmateriel (som skrivarpapper, batterier, puffskydd etc). 

Vi skulle vilja ha möjlighet att kunna erbjuda intervjupersoner fri bussresa från centrum ut till               
vår studio i Jägersro industriby. Vi har sådana gäster i studion kanske ett par gånger i                
kvartalet. 

Sändningsavgifter: 6.000 kr 

Spotify pro: 1.200 kr 

Soundcloud pro 1.000 kr 

Förbrukningsmateriel 700 kr 

Bussbiljett till gäster 400 kr 

Oförutsett 700 kr 

Totalt 10.000 kr 
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Regnbågskör 
 
Regnbågsteatern 
 
Vi har inte fått någon plan varken från Regnbågskören eller Regnbågsteatern. 
 
Seniorgruppen 
 
I mars 2020 fick föreningen besked att Socialstyrelsen beviljar medel så att projektet för att               
nå ”ofrivilligt ensamma äldre hbtq-personer” i Malmö skulle kunna fortsätta även 2020. 
 
Därmed kunde vi inte bara fortsätta med våra regelbundna Seniorcaféer på söndagarna, 
utan även inrikta oss på att försöka förverkliga de många planer vi hade när vi drog igång 
projektet 2019. 
 
Till en början ska vi på deltid anställa en verksamhetsansvarig, som under året ska hålla i allt 
det praktiska. 
 
Bland idéerna vi vill förverkliga kan nämnas till exempel: 
– Fysiska (och psykiska) aktiviteter, såsom till exempel gemensamma promenader, yoga, 
meditation, utflykter i staden och regionen. 
– Kulturella aktiviteter, som gemensamma bio-, teater- eller operabesök, besök på museer 
och utställningar. 
– Speed-dating; dart- och andra spel-turneringar och annan kontaktskapande verksamhet. 
– Praktiska aktiviteter: dator- och smartphonekunskap, ”syjunta”, danskurser. 
– Studiecirklar, i samarbete med ABF. 
 
Det gäller nu att nå ut till så många ofrivilligt ensamma äldre som möjligt, och för att uppnå 
det ska vi använda annonser i dags- och veckotidningar, vår egen Radio RFSL, upptryckta 
affischer och flyers att lägga ut på biblioteken och Träffpunkterna för äldre i staden, samt 
uppdatera föreningens webbsida, med en specialsektion riktad till äldre. 
 
Stolta Föräldrar i Skåne 
 
Stolta Föräldrar Skåne har hunnit ses en gång hittills men vi är otroligt glada att få ha med                  
oss Mia Erenius igen som tidigare varit aktiv och nu är med oss igen. 

Vi tänkte ses igen i mitten av mars för att diskutera vidare planen för 2020. Vi tänkte också                  
försöka göra nya ordensband inför Pridesäsongen. Till detta skulle vi behöva mer material. 

Vi vill också gärna även i år få möjlighet att delta i temahelgen i Stockholm som äger rum                  
27-29 mars. 

Vi hade i uppdrag för ett bra tag sedan att ordna en ny banderoll men fick tyvärr aldrig iväg                   
informationen kring hur den ska se ut, så vill skulle vilja veta vilka möjligheter vi har att göra                  
ett nytt försök på den. 
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Vi har pratat om att planera en egen studiecirkel/stödträff för föräldrar till HBTQ-barn, vi som               
just nu är aktiva har ju alla barn som är trans men det ska ju så klart omfatta föräldrar till                    
barn inom andra delar av HBTQ. 

Vi skulle isåfall vilja ha möjlighet att utnyttja RFSL Malmös lokal(er) till dessa träffar. 

Vad gäller Pride så står Lund och Malmö med på listan men det kan tillkomma andra städer                 
som håller egen Pridefestival, på detta har vi ännu inte hunnit titta. 

Vi skulle behöva hjälp med att få ut informationen om vår verksamhet, särskilt inför Pride och                
om/när vi är färdiga med planeringen för samtalsträffarna. 
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Budgetplan 2020 

Intäkter  

Malmö Stad Organisationsbidrag 350 000 

Socialstyrelsen - Seniorprojektet 200 000 

Kvar från 2019 647 607 

Totala tillgångar 1 197 607 

  

Kostnader  

Medlemskap i andra organisationer 2 900 

Hyra 210 624 

El 6 000 

Försäkring 6 000 

IT 8 000 

Post Box 3 000 

Bokförare Frivision 20 500 

Redovisning 22 000 

Kontorsmaterial 3 000 

Resor 7 000 

Konferenser 5 000 

Radio RFSL 10 000 

Målgruppsaktiviteter 10 000 

Lön och avgifter Verksamhetsutvecklare, 4 mån 25% 40 000 

Arvoden förtroendevalda, upp till * 40 000 

Seniorprojektet ** 163 000 

Newcomers Projekt *** 30 000 

Newcomers Youth **** 70 000 

Övriga föreningskostnader 7 286 

Totalt ut 664 310 

  

Diff: 533 297 
 
* För löpande arbete som ej kan anses ingå i frivilligarbete såsom: personalmöte med anställd och volontärer; allmän skötsel av                    
verksamheten, främst administration, kontakt med förbundet, städning, sophantering, hämtning av post vid postboxen, skötsel              
av räkningar, kontakt med hyresvärden och vår hyresgäst, större inköp. 
** Det finns utrymme att använda seniorprojekts-pengar för att bidra till andra kostnader i föreningen (t.ex. lokalhyror,                 
redovisningskostnader). 
*** En ny ansökan har skickats till Länsstyrelsen gällande Newcomers projektet, om RFSL beviljas nya anslag för projektet kan                   
intäkter och kostnader påverkas. Det finns en post på Newcomers kontot som kan användas för fika och aktiviteter medan vi                    
väntar för beslutet från Länsstyrelsen. 
**** Det finns medel att starta programmet  2020. Det är upp till den nya styrelsen att eventuellt anställa någon för detta projekt. 
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