
HBT-seniorerna vid RFSL-Göteborg

Verksamhetsberättelse 2018
Januari
Det aviserade besöket av Janan Zapata,  från stadsförvaltningen Centrum och projektet 
"Ny plats för kreativitet & möten"  på nyrenoverade Mariagården fick tyvärr förhinder och 
vi ägnade mötet åt att diskutera den kommande konferensen "När regnbågen grånar 2.0" i 
maj.

Februari
Möte  med  Angelica  Löwdin  från  transföreningen  FPES  (Full  personality  Expression 
Sweden). Angelica berättade om gruppens verksamhet och vi diskuterade möjligheter till 
samverkan.

April
Utflykten till Borås med besök på Textilmuseet och Borås konstmuseum fick ställas in på 
grund av svagt intresse.

Vi gjorde också en konstvandring på Eriksberg med guiden Margaret Meyers på temat 
"Konsten på kajen".

Maj
Vi genomförde konferensen "När regnbågen grånar 2.0" på kulturhuset Kåken i Göteborg. 
Konferensen  blev  mycket  välbesökt,  alla  platser  fylldes  med  representanter  från 
pensionärsorganisationer, sociala myndigheter och många andra. De inbjudna talarna, bl.a 
professor  Ingemar  Skoog  som  är  expert  på  äldrefrågor,  väckte  stort  intresse.  Efter 
gemensam lunch avslutades konferensen med ett panelsamtal.

Juni
En fin rundvandring gjorde vi i Botaniska trädgården med HBT senioren Sölve Kajanus 
som guidat många grupper i Botaniska Vänners regi. Mycket uppskattat!

September
Vi  gjorde  ett  gemensamt  besök  på  Göteborgs  Konstmuseum  för  att  se  den  omtalade 
utställningen "The distance" av konstnären Shiaru Shiota. De flesta uppskattade nog de 
intrikata installationerna gjorda med trådar uppspända från tak och väggar. Vi avslutade 
med cafébesök.
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Oktober
Mötet med Göteborgspolitikern Stina Svensson (FI) för att höra hur partiet arbetar med 
äldre- och hbtq frågor fick tyvärr ställas in då Stina fick förhinder. Hon lovade att komma 
igen vid ett senare tillfällen

November
RFSL Senior - ett nätverk. Möte med Pell-Uno Larsson från RFSL Förbundet som berättade 
om det nystartade nätverket för seniorer inom RFSL.

RFSL Göteborgs sedvanliga vintermingel ägde rum på restaurang Trappan och var som 
vanligt välbesökt och uppskattat och med sång- och musikinslag. Olika aktivistgrupper 
gjorde korta presentationer av sina verksamheter, även HBT-seniorerna.

I  slutet  av året  skapade vi  en sluten Facebookgrupp för hbtq seniorer,  "HBT-seniorer i 
Göteborg”. Tanken är att det ska vara lätt att informera och föreslå trevliga och intressanta 
aktiviteter  och events som caféträffar,  utställningar,  promenader,  teater  och bio.  Det  är 
medlemmarna i gruppen som inbjuder till de olika aktiviteter. En första caféträff ägde rum 
i januari 2019. 
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