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Liten ordlista 
 Ord som kan förekomma på årsmötet 

 
Acklamation Alla som är för ett förslag säger ett tydligt ”Ja”. 

Ajournera Pausa mötet. 

Att-sats En mening som innehåller ett beslutsförslag eller ett beslut. 

Bifall/avslag Att säga ja till ett beslut/Att säga nej till ett beslut. 

Bordläggning Skjuta upp ett beslut till ett senare möte.  

Föreningsstämma Årsmöte. 

Försöksvotering Röstning med röstkort, man får en översikt utan att räkna noggrant. 

Jämkningsförslag När två personer/grupper som från början har två olika förslag ”bakar 

ihop” de två förslagen till ett som båda/alla kan ställa sig bakom. 

Jäv Den som kan antas ha egna intressen att bevaka, vilka kan vara i konflikt 

med föreningens intresse ska inte vara med och rösta i just den frågan. 

Kongress Årsmöte för alla RFSL:s avdelningar. Hålls vartannat år (jämna år). 

Motion Förslag från medlemmarna. Ska ha inkommit på förhand. 

Ordningsfråga Bryter talarlistan när någon t.ex. önskar sakupplysning eller sträck i 

debatten.  

Plenum När alla är samlade. I motsats till mindre grupper. 

Presidiet Mötesordförande, mötessekreterare m.fl. 

Proposition Förslag från styrelsen.  

Reservation När någon vill anteckna avvikande beslut. Ska lämnas in skriftligt till 

presidiet. 

Rösträkning Röstning med röstkort där de utsedda rösträknarna räknar rösterna. 

Sluten omröstning Anonym röstning där var och en skriver sin kandidat/förslag på ett 

papper. 

Stadgar Fasta regler som gäller för avdelningen. Beskrivning av föreningens 

ändamål, syfte, regler m.m. 

Stämman Årsmöte. 

Yrkande Förslag. Ska lämnas in skriftligt till presidiet. 



Dagordning 
 

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

i. Mötesordförande 
ii. Mötessekreterare 

5. Val av protokolljusterare 
6. Val av rösträknare 
7. Fastställande av dagordningen 
8. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse 
9. Revisorernas berättelse 
10. Fastställande av resultat- och balansräkning 
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
12. Propositioner: 

12.1 Antagande av stadgar (om förändringar skett på RFSL:s kongress) 
12.2 Fastställande av verksamhetsplan 
12.3 Budget för verksamhetsåret 
12.4 Arvoderingsreglemente 
12.5 Tilläggstadga 

13. Motioner 
14. Val av styrelse: 

i. Fastställande av mandatperiod och antalet ledamöter i styrelsen 
ii. Ordförande 
iii. Kassör 
iv. Övriga ordinarie ledamöter** 
v. Ersättare 

15. Val av kongressombud 
16. Val av valberedning 
17. Val av  revisorer 
18. Val av eventuella arbetsgrupper och övriga förtroendevalda 
19. Övriga frågor (ej beslutsfrågor) 
20. Mötets avslutande. 
 

**vid val av övriga ledamöter kan även t.ex. vice ordförande, sekreterare eller andra benämnda 
ledamotsposter utses  



 
 
Avdelningsstadgar för RFSL 
Antagna vid RFSL:s kongress i Skövde 11-13 maj 2018 
 
§ 1 Föreningens namn 
 
§ 1.1 Föreningens namn är RFSL ___________ 
 
§ 2 Tillhörighet 
 
§ 2.1 RFSL ____(som ovan)______ är en ideell förening och en avdelning inom RFSL 
(Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners 
rättigheter). 
 
§ 3 Syfte, ändamål och verksamhet 
 
§ 3.1 Avdelningens syfte och ändamål är att verka för ett samhälle präglat av mångfald, öppenhet 
och respekt för människors olikheter, där alla, oavsett sexuell läggning, könsidentitet, könsuttryck 
och könskarakteristika, ska ha lika rättigheter och skyldigheter, lika värde samt lika möjligheter att 
leva och verka. 
 
§ 3.2 Avdelningen ska bedriva politik, informationsverksamhet, social verksamhet och stödjande 
verksamhet, i den mån avdelningen har möjligheter och resurser till, för homosexuella, bisexuella, 
transpersoner,  personer med queera uttryck och identiteter samt intersexpersoner. Dessa 
verksamheter ska stämma överens med RFSL:s principprogram, RFSL:s stadgar, beslut som 
fattas av RFSL:s kongress samt övriga styrdokument. 
 
§ 3.3 Avdelningen är feministisk och antirasistisk samt partipolitiskt och religiöst obunden. 
 
§ 4 Medlemskap 
 
§ 4.1 Avdelningen består av medlemmar som erkänner avdelningens och förbundets syfte och 
ändamål samt betalar medlemsavgift. 
 
§ 4.2 Medlemsavgiften fastställs av RFSL:s ordinarie kongress. 
 
§ 4.3 Avdelningsstyrelsen kan begära att förbundsstyrelsen utesluter medlem som allvarligt 
skadat, eller riskerar att allvarligt skada, förbundets eller en avdelnings verksamhet eller anseende, 
i väsentlig grad motverkar förbundets syfte och ändamål eller om andra allvarliga skäl finns. 
 
§ 4.4 Varje medlem i avdelningen har rätt att närvara, yttra sig och komma med förslag vid 
årsmöte och extra årsmöte samt avlämna motioner till ordinarie årsmöte. 
 
§ 5 Årsmöte 
 
§ 5.1 Avdelningens högsta beslutande organ är årsmötet. 
 



§ 5.2 Årsmötet ska hållas senast före 31 mars varje år. 
 
§ 5.3 Medlemmarna ska ha fått sin kallelse till årsmötet senast sex (6) veckor före årsmötet. 
 
§ 5.4 Kallelsen ska innehålla uppgifter om datum, tid och plats för mötet samt dagordning. Om 
årsmötet ska ta upp förändringar av stadgarna ska det framgå av kallelsen. 
 
§ 5.5 Motioner till årsmötet ska ha kommit till styrelsen senast fyra (4) veckor före årsmötet. 
 
§ 5.6 Handlingar för ärenden som ska behandlas vid årsmöte ska vara tillgängliga för 
medlemmarna senast två (2) veckor före årsmötet. 
 
§ 5.7 Vid årsmötet ska följande frågor behandlas: 
1. Årsmötets öppnande 
2. Fastställande av röstlängd 
3. Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst 
4. Val av årsmötespresidium 
- Mötesordförande 
- Mötessekreterare 
5. Val av protokolljusterare 
6. Val av rösträknare 
7. Fastställande av dagordningen 
8. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse 
9. Revisorernas berättelse 
10. Fastställande av resultat- och balansräkning 
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
12. Propositioner 
12.1 Antagande av stadgar (om förändringar skett på RFSLs kongress) 
12.2 Fastställande av verksamhetsplan  
12.3 Budget för verksamhetsåret 
13. Motioner 
14. Val av styrelse 
- Fastställande av mandatperiod och antalet ledamöter i styrelsen 
- Ordförande 
- Kassör 
- Övriga ordinarie ledamöter** 
- Ersättare 
15. Val av kongressombud 
16. Val av valberedning 
17. Val av revisorer 
18. Val av eventuella arbetsgrupper och övriga förtroendevalda 
19. Övriga frågor (ej beslutsfrågor) 
20. Mötets avslutande 
 
**vid val av övriga ledamöter kan även t.ex. vice ordförande, sekreterare eller andra benämnda ledamotsposter 
utses 
 
§ 6 Extra årsmöte 
 
§ 6.1 Styrelsen ska kalla till extra årsmöte om den själv finner det nödvändigt. 
 



§ 6.2 Styrelsen ska kalla till extra årsmöte om någon av avdelningens revisorer eller förbundets 
revisorer så begär. 
 
§ 6.3 Det extra årsmötet får endast behandla den eller de frågor som föranlett mötet, vilket ska 
framgå i kallelsen. 
 
§ 6.4 Styrelsen ska kalla till extra årsmöte om en tiondel (1/10) av avdelningens medlemmar så 
begär, dock minst tio (10) stycken. Om avdelningen har färre än tio (10) medlemmar, krävs att 
hälften av medlemmarna begär det. 
 
§ 6.5 Ett extra årsmöte ska hållas senast fem (5) veckor efter det att begäran om detta kommit in 
till styrelsen. 
 
§ 6.6 Ett extra årsmöte får inte hållas förrän minst två (2) månader efter det att ett ordinarie 
årsmöte eller extra årsmöte senast hölls. Detta gäller inte om det begärts av en revisor vid 
granskande verksamhet. 
 
§ 6.7  Medlemmarna ska ha fått sin kallelse till extra årsmötet senast två (2) veckor före årsmötet. 
 
§ 6.8  Kallelsen ska innehålla uppgifter om datum, tid och plats för mötet. Kallelsen ska också 
innehålla dagordningen för mötet. 
 
§ 6.9  På extra årsmötet ska följande frågor behandlas. 
1. Årsmötets öppnande 
2. Fastställande av röstlängd 
3. Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst 
4. Val av årsmötespresidium 
- Mötesordförande 
- Mötessekreterare 
5. Val av protokolljusterare 
6. Val av rösträknare 
7. Fastställande av dagordningen 
8. Den eller de frågor som föranlett det extra årsmötets utlysande 
9. Övriga frågor (ej beslutsfrågor) 
10. Mötets avslutande 
 
§ 7 Styrelsen 
 
§ 7.1 Styrelsen väljs av årsmötet. Styrelsen är avdelningens näst högsta beslutande organ. 
 
§ 7.2 Styrelsen ska bestå av ett udda antal ledamöter, minst tre (3) och max 13, inklusive 
ordförande, kassör och eventuella andra benämnda poster. Till styrelsen kan även väljas ersättare 
för ledamöter. Mångfald, vad gäller exempelvis sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck, 
hälsa, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsförmåga, ålder och 
socioekonomisk bakgrund, ska eftersträvas så långt det är praktiskt möjligt. 
 
§ 7.3 Styrelsen leder föreningsverksamheten och ansvarar för avdelningens ekonomi. Styrelsen 
ska också verkställa och följa upp de beslut som årsmötet har fattat. 
 
§ 7.4 Styrelsen ska ha minst fyra (4) protokollförda möten om året. 
 



§ 7.5 För att styrelsen ska få fatta beslut måste alla styrelseledamöter ha kallats till mötet i 
vederbörlig ordning senast sju dagar innan mötet och antalet närvarande styrelsemedlemmar 
måste vara minst hälften av det totala antalet ordinarie ledamöter. 
 
§ 7.6 Under styrelsemöten har avdelningens medlemmar rätt att närvara, yttra sig och att lämna 
förslag. Detta gäller inte om styrelsen beslutar annat för behandling av särskilt ärende. Styrelsen 
ska informera medlemmarna om när styrelsemöten ska hållas. 
 
§ 7.7 Styrelsen kan besluta att vissa ärenden blir sekretessbelagda. Mötespunkten är då inte öppen 
för andra än ledamöter, ersättare och särskilt inbjudna föredragande. 
 
§ 7.8 Beslut taget utanför ordinarie styrelsemöte (av exempelvis ett arbetsutskott eller dylikt) ska 
protokollföras och ska tas upp vid nästa styrelsemöte.  
 
§ 7.9 Endast den som är medlem i avdelningen kan bli vald som styrelsemedlem. 
 
§ 7.10 En person som är anställd av avdelningen eller som är valberedare eller revisor i 
avdelningen kan inte vara styrelsemedlem. 
 
§ 7.11 Ordförande kallar till styrelsens möten. Denna uppgift kan delegeras. 
 
§ 7.12 Styrelsen ansvarar för att till årsmötet överlämna verksamhetsberättelse och ekonomisk 
berättelse över avdelningens verksamhet under det gångna verksamhetsåret. 
 
§ 7.13 Styrelsen ansvarar för att till årsmötet överlämna en verksamhetsplan och budget för nästa 
verksamhetsår. 
 
§ 7.14 Styrelsen kan adjungera personer antingen för enskilda ärenden, helt möte eller längre tid. 
  
§ 8 Beslut 
 
§ 8.1 Beslut fattas med enkel majoritet utom då annat anges. Vid personval ska relativ majoritet 
tillämpas. 
 
§ 8.2 Vid personval ska omröstningen vara sluten om någon begär det. 
 
§ 8.3 Sluten omröstning kan tillämpas av årsmötet i andra frågor än personval om en enkel 
majoritet röstar för det. Det är inte möjligt för styrelsen eller andra organ i avdelningen att 
tillämpa sluten omröstning i andra frågor än vid personval. 
 
§ 8.4 Om två alternativ får lika många röster har ordföranden för mötet en utslagsröst. Detta 
gäller dock inte vid årsmöten, personval eller vid sluten omröstning. Vid lika röstetal i de fallen 
avgörs frågan i stället genom lottning. 
 
§ 8.5 Det är aldrig tillåtet att rösta genom fullmakt. 
 
§ 9 Förvaltning 
 
§ 9.1 Avdelningens verksamhets- och räkenskapsår är 1 januari - 31 december. 
 
§ 9.2 Styrelsemedlemmar kan av styrelsen väljas till firmatecknare. 



 
§ 9.3 Firma ska tecknas av två (2) i förening på ett sådant sätt som styrelsen bestämmer. 
 
§ 9.4 Styrelsen eller firmatecknare har rätt att meddela begränsade fullmakter, exempelvis för 
bank- och postärenden. 
 
§ 10 Revision 
 
§ 10.1 Avdelningen ska ha minst två (2) revisorer. Anlitas auktoriserad revisor krävs endast en (1). 
 
§ 10.2 Revisorerna ska fortlöpande under verksamhetsåret granska styrelsens och eventuella 
arbetsgruppers arbete och förvaltning. 
 
§ 10.3 Avdelningens eller förbundets revisorer har rätt att omedelbart få ta del av alla handlingar 
som rör avdelningen. 
 
§ 10.4 Bokslutet ska ha kommit till revisorerna senast fyra (4) veckor innan årsmötet. 
 
§ 10.5 Revisorerna ska inför ordinarie årsmöte upprätta revisionsberättelse över det gångna 
verksamhetsåret. Revisionsberättelsen ska innehålla förslag till årsmötet om avdelningens 
avgående styrelse ska beviljas ansvarsfrihet eller inte. Revisorerna ska även yttra sig över 
styrelsens förslag till hantering av resultat- och balansräkning. 
 
§ 10.6 Revisionsberättelse ska ha kommit till styrelsen senast tre (3) veckor före ordinarie 
årsmöte. 
 
§ 11 Stadgetolkning och ändring av stadgarna 
 
§ 11.1 Varje avdelning ska anta de av kongressen antagna avdelningsstadgarna. Ändring av 
avdelningsstadgar beslutas på förbundskongress med enkel majoritet bland närvarande 
röstberättigade ombud. För ändring av § 1, § 2, § 3, § 9 och § 10 krävs beslut med två tredjedelars 
(2/3) majoritet bland närvarande röstberättigade ombud eller beslut med enkel majoritet på två 
(2) på varandra följande ordinarie förbundskongresser. Kongressens ändringar av 
avdelningsstadgarna gäller utan att avdelning bekräftar dessa. 
 
§ 11.2 Avdelningens årsmöte kan anta lokala tilläggsstadgar. Dessa tilläggsstadgar får inte stå i 
strid med eller upphäva innehållet i dessa avdelningsstadgar. Tilläggsstadgar ska skickas till 
förbundsstyrelsen. 
 
§ 11.3 För antagande och/eller upphävande av tilläggsstadgar krävs beslut på avdelningens 
ordinarie årsmöte med två tredjedelars (2/3) majoritet av de röstberättigade eller beslut med 
enkel majoritet på två (2) på varandra följande ordinarie årsmöten. 
 
§ 11.4 Förbundsstyrelsen avgör tvister i avdelningen rörande tolkning av dessa stadgar och 
eventuella tilläggsstadgar. 
 
§ 12 Upplösning av avdelningen 
 
§ 12.1 Beslut om avdelningens upplösning kan endast fattas vid två (2) på varandra följande 
årsmöten, varvid det ena ska vara ordinarie. Beslutet måste stödjas av minst två tredjedelar (2/3) 
av de röstberättigade. 



 
§ 12.2 Föreningen kan inte upplösas om minst tio (10) av avdelningens medlemmar motsätter sig 
detta. Vid ett medlemsantal mindre än tio (10) stycken, så kan föreningen inte upplösas om minst 
hälften av medlemmarna motsätter sig detta. 
 
§ 12.3 Avdelningens medel och tillgångar ska efter upplösningen tillfalla RFSL. 
 
§ 12.4 Avdelningen kan inte lämna RFSL om minst tio (10) medlemmar motsätter sig detta. Vid 
ett medlemsantal mindre än tio (10) stycken, så kan avdelningen inte lämna förbundet RFSL om 
minst hälften av medlemmarna motsätter sig detta. 
 
§ 12.5 Förbundsstyrelsen kan besluta om nedläggning av avdelning om den har mindre än tre 
medlemmar och inte har haft stadgeenligt årsmöte under innevarande samt föregående år. 
Beslutet ska ske efter att avdelningens medlemmar har fått yttra sig. Avdelningens medlemmar 
ges möjlighet att anslutas till angränsande avdelning. 
 
 



Verksamhetsberättelse 2019 
RFSL Göteborg 

 

Verksamhetsberättelse 2019 
Styrelsens arbete 
Verksamhetsåret har varit speciellt ur styrelsens perspektiv eftersom att föreningen hade ett extra 
årsmöte i slutet av mars för att på nytt välja styrelse. Det extra valet innebar att några personer i 
styrelsen lämnade sina uppdrag och andra tillkom. Att styrelsens sammansättning förändrades 
under verksamhetsåret kom att påverka arbetet resten av året och innebar att vissa moment som 
styrelsen har genomfört tidigare år senarelades eller uteblev. 

Styrelsen som valdes under ett extra årsmötet hade svårt att hitta tider där alla kunde ses för en 
gemensam uppstartsdag innan sommaren. Styrelsen har alltså inte haft möjlighet att i god tid 
diskutera hur den vill lägga upp sitt arbete. Trots det har styrelserna haft 13 möten sedan det 
förra ordinarie årsmötet och genom sitt arbete bidragit till organisationens utveckling. 

Styrelsen har ägnat viss del av styrelsemötena till att prata om arvodering av ledamöter i samband 
med fördelning av styrelsearbetet. En proposition med förslag om nytt arvoderingsreglemente 
lämnas till årsmötet 2020. 

Påverkansarbete 
Målsättningarna för RFSL Göteborg under 2019: 
 

Genomfört  Bedriva kommunalt påverkansarbete. 

Genomfört  Bedriva regionalt påverkansarbete i Västra Götalandsregionen. 

Ej genomfört  Bygga upp en utbildningsverksamhet. 

Genomfört  Verka för dialog med Göteborgs hbtq-organisationer. 

Genomfört  Medverka i West Pride. 

Genomfört  Verka för att ett regionalt samarbete mellan RFSL Göteborg, RFSL 
Sjuhärad och RFSL Skaraborg bildas. 

Genomfört  Påbörja planeringen av RFSL Göteborgs 50-årsjubileum 2021, då även 
Göteborgs Stad fyller 400 år. 

Genomfört  Delta i polisens demokrati- och hatbrottsråd. 

Genomfört  Delta i RFSL Förbundets kongress och vårkonferens. 

Genomfört  Verka för representation i stadens HBTQ-råd. 

Genomfört  Verka pådrivande för bildandet av ett Regnbågens Hus i Göteborg. 
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Påverkansarbete 

Under det gånga året har representanter från RFSL Göteborg medverkat med representanter 
bland annat i Göteborgs Stads hbtq-råd, Västra Götalandsregionens samråd för HBTQ och 
polisens demokrati- och hatbrottsråd. Utöver det har påverkansarbetet mest varit direkt riktat till 
politiker och tjänstemän som arbetar med frågor som varit angelägna för RFSL att påverka inom. 
I Göteborgs Stads hbtq-råd sitter två styrelseledamöter på eget mandat. 

På grund av att transvården i Västra Götaland varit medialt uppmärksammad flera gånger under 
första halvan av verksamhetsåret så hade vi mycket goda möjligheter att bedriva påverkansarbete 
i frågan. Vi bildade tidigt ett samarbete med FPES, Transammans och Göteborgs 
Rättighetscenter för att tillsammans arbeta med frågan, vilket bland annat resulterade i en 
debattartikel, en programpunkt under West Pride och en programpunkt under MR-dagarna, 
Mänskliga rättighetsdagarna, som i år var i Linköping.  

RFSL Göteborg stöttade även Transförsvaret GBGs demonstration för en ny 
könstillhörighetslag. 

Utöver det hade vi löpande kontakt med politiker och tjänstemän. Den 5:e juli fattade regionens 
hälso- och sjukvårdsstyrelse ett beslut om att hela vårdkedjan för behandling av könsdysfori ska 
ses över. 

Under hösten var vi även medarrangörer till en manifestation för regnbågsflaggan som hölls på 
Götaplatsen. Manifestationen hade strax under tusen besökare och fick mycket god spridning 
medialt. Under manifestationen deltog kända hbtq-aktivister som Jonas Gardell och Yolanda 
Aurora Bohm Ramirez samt ett flertal artister och band. 

Medial påverkan 

Under det gångna året har RFSL Göteborg varit synliga i flera större samhällsdebatter och i flera 
olika medieslag. Bland annat har vi lyckats publicera tre debattartiklar, medverkan i två nationella 
TV-reportage, medverkat i live-sändning hos GP och varit representerade i diverse intervjuer. 
RFSL Göteborg:s namn har under året funnits med i bland annat TV4, Expressen, Aftonbladet, 
SVT Nyheter (Väst och Blekinge), GP, OMNI och ETC. Vi upplever att vi har uppnått en 
mycket god spridning och att flera av de frågor som vi har arbetat med under året har lyfts. 

Utbildning 

RFSL Göteborg har under året inte byggt upp någon informations- eller utbildningsverksamhet. 
Styrelsen bedömer att det är något som vi inte har haft kapacitet till att genomföra eftersom att 
styrelsens arbete startade upp sent i och med det extra årsmötet. Det har saknats en samsyn kring 
hur en sådan verksamhet ska utformas vilket har krävt ett större förarbete för att starta upp en 
försöksverksamhet. Ett sådant förarbete har inte gjorts. Eftersom att styrelsen har varit 
ansträngd så har andra verksamheter prioriteras. Det finns fortfarande förhoppningar på att vi 
ska kunna starta upp en sådan verksamhet igen. Några mindre informations-/utbildningsinsatser 
har däremot kunnat genomföras, bland annat under West Pride. 
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Pride 

Under West Pride 2019 hade föreningen sin störst medverkan i West Pride hittills. Vi deltog 
bland annat med ett tält i Pride Park och ett tiotal olika programpunkter. I West Prides program 
bidrog vi bland annat med evenemang som berörde transvård, hbtq-personers villkor i 
storindustrin, erotik, representation i litteratur, populärkultur, elevhälsa och hotet från 
extremhögern. Representanter från styrelsen deltog också under Borås Pride. 
 

Samarbete med andra organisationer i och utanför RFSL 

Under året har styrelsen haft ett särskilt fokus på att samarbeta med andra hbtq- och 
människorättsorganisationer. Under året har vi haft samarbeten med bland annat Transförsvaret 
GBG, Transammans, Göteborgs Rättighetscenter, FPES, V-Eagel (Volvoanställdas 
hbtq-förbund), RFSL Skaraborg, RFSL Sjuhärad, West Pride, EKHO, RFSU, Queernördarna, 
QRAB, Vårdförbundet, IF-Metall, Rädda Barnen och Musiker Mot Rasism. Genom att 
samarbeta med andra organisationer har vi lyckats få en starkare genomslagskraft och fått pröva 
nya sätt att organisera vårt arbete. Vi har kunnat bidra med en starkare organisering, erfarenheter 
och kompetens kring påverkansarbete och resurser till gemensamma projekt. 
 
Tillsammans med övriga RFSL-avdelningar har vi diskuterat hur vi ska kunna stärka RFSL:s 
närvaro i regionen och hur vi ska se till att RFSL är en organisation och rörelse även för dem 
som inte bor i eller nära Göteborg, Borås och Skövde. Vi har gjort en översyn över respektive 
organisations upptagningsområde med ett långsiktigt mål om att RFSL ska vara en relevant aktör 
för hbtqi-personer i hela regionen. Utefter det har vi också samarbetat i framtagandet av planer 
för de kommande tre åren och bidragsansökningar till Västra Götalandsregionen. Resultatet blev 
att RFSL Göteborg nu har beviljats bidrag om 80 tkr per år i tre år för att utveckla vårt arbete. 
 
RFSL Göteborg tog en mycket aktiv roll under årets kongress i Borås. Nästa ordinarie kongress 
hålls hösten 2021.  

 

Social verksamhet 

Målsättningarna för RFSL Göteborg under 2019 var att: 
 

Genomfört  Åter starta upp föreningens Newcomers-verksamhet. 

Genomfört  Att rekrytera volontärer för att kunna tillhandahålla social verksamhet i 
föreningen. 

Genomfört  Skicka ut ett medlemsmail till föreningens medlemmar en gång per 
månad under terminerna. 
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Ej genomfört  Tillhandahålla information på lätt svenska och uppdatera vår webbsida 
med avsnitt på lätt svenska. 

Ej genomfört  Delta i högtider med hbtq-tema, såsom Transgender Day of 
Remembrance. 

Delvis genomfört  Anordna medlemsmöten under året. 

 

Newcomers 

Newcomers har under 2019 haft 17 ordinarie träffar i samband med Öppet hus. Genomsnittligt 
har antal deltagare varit 8,5 st per träff, exklusive volontärer. Under året har det varit enklare 
volontärledda drop-in lektioner på svenska. 

Vi har uppnått målen med de fysiska träffarna under Öppet hus i RFSL Göteborgs lokaler, där 
volontärer och samordnare har varit närvarande. Deltagarna i Newcomers ingår i ett socialt 
sammanhang och får kunskap om och finner vägar in i det svenska samhället och Göteborgs 
hbtq-community, samt motverkar passivisering under asyltiden. Överlag verkar deltagarna 
mycket nöjda med Newcomers som det är idag, men önskar fler aktiviteter utanför lokalerna. 

Under året har det rekryterats en volontärgrupp till Newcomers RFSL Göteborg bestående av 
elva volontärer. En lärar-volontär för träning i svenska språket och en volontär som är jurist för 
juridisk rådgivning, båda sker varannan vecka. Resterande är volontärer under Öppet hus. Det 
har genomförts en rekryteringsprocess av volontärerna med tillhörande utbildning under hösten 
2019. Volontärer har rekryterats kontinuerligt. 

Medlemsaktiviteter under året 

Under året har RFSL Göteborg haft öppna cafeer på onsdagskvällar som har varit till för alla 
föreningens medlemmar. De har i snitt varit besökta av 35 personer. Utöver det har vi anordnat 
ett öppet möte inför kongressen och ett vintermingel. I föreningens verksamhetsplan så fastslogs 
att vi skulle ha några medlemsmöten under året. Eftersom att styrelsen kom igång med sitt arbete 
mycket sent så hann den inte organisera något sådant före sommaren. 

Grupper 

HBT-seniorerna 
HBT-seniorerna RFSL Göteborg, har 2019 haft en mindre omfattande verksamhet än under 
tidigare år. Programgruppen avgick under våren och någon ny har inte tillträtt. Under året har vi 
dock haft några aktiviteter som en vandring i Botaniska trädgården, möte med Göteborgs nya 
äldreombudsman och några föreläsningar på Göteborgs stadsmuseum med rubriken “Pesthärd 
och parad, Göteborgs queera historia” och som varit mycket uppskattade.  
 
HBT-Seniorerna informerar även den fristående facebokgruppen “HBT-seniorer i Göteborg” 
om aktiviteter och möten.  
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BiQuPan 
BiQuPan, RFSL Göteborg, är en mötesplats för folk som identifierar sig som bi-/pansexuella 
och andra som attraheras (romantiskt eller sexuellt) av människor av fler än ett kön.  
 
Under 2019 har BiQupan hållit nio träffar och spridit RFSL Göteborgs event för 
Facebookgruppens 175 medlemmar. Träffarna har dragit till sig mellan 2 och 20 deltagare och 
varit allmänt uppskattade. 

Mötesplatsen för regnbågsfamiljer 
Mötesplatsen för regnbågsfamiljer hade sex träffar under 2019. Under West Pride gjordes en 
nystart av mötesplatsen genom ett samarrangemang av RFSL Göteborgs kurator och RFSL 
Förbundets projekt Regnbågsfamiljer i väntan. Under hösten rekryterades tre nya volontärer och 
ett samarbete med Kulturhuset Kåken inleddes. Dessa arrangerade mötesplatsen vid fem 
tillfällen. Varje tillfälle har varit välbesökt och det har kommit nya deltagare. Aktiviteterna har 
marknadsförts genom Kulturhuset Kåkens hemsida och facebooksida, RFSL Göteborgs hemsida 
och facebooksida, instagram och med affischer bland annat på Göteborgs öppna förskolor. 

Medlemsutskick och hemsida 

Hemsidan är en viktig kommunikationskanal och återspeglar organisationens åsikter och 
verksamhet. Hemsidan översätts till engelska och texterna ska vara lätta att förstå. Tekniken 
fungerar  också bra för de som behöver hjälpmedel för att läsa sidor på internet. Genom 
hemsidan får medlemmar, media, beslutsfattare och allmänhet tillgång till kvalitativ information 
om hbtq-frågor samt kännedom om RFSL:s åsikter och ställningstaganden i sexualpolitiska 
frågor.  
 
Hemsidans information har kompletterats med ett elektroniskt nyhetsbrev som sänts ut till 
medlemmarna varje månadsskifte under terminerna. Dessutom har föreningen en sida på 
Facebook som flitigt använts för att marknadsföra och informera om verksamheten. 

 
Hälsofrämjande arbete 
Kurativ verksamhet 
Inom kuratorsverksamheten har kuratorn erbjudit rådgivning, kris- och stödsamtal i 
hbtqi-relaterade frågor till privatpersoner genom personliga besök samt via telefon, videosamtal 
och e-mail. Utöver schemalagda samtal kontorstid har kuratorn erbjudit drop-in-tider vissa 
onsdagar under öppet hus under våren. 
 
Kuratorn har hållit i utbildningar och föreläsningar inom ramen för hbtqi-frågor och socialt 
arbete och arrangerat föreläsnings- och utbildningstillfällen för medlemmar inom RFSL 
Göteborg samt för professionella som möter hbtqi-personer i sitt jobb. 
 
Kuratorn har organiserat och deltagit i nätverk och samverkat med myndigheter och 
organisationer som är viktiga för verksamheten samt vidareutbildat sig och deltagit i relevanta 
konferenser.  
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Under året har kuratorn sammanställt en lägesrapport över kuratorsverksamheten 2016-2018 
(finns att ladda ned från hemsidan).  

Samtalsgrupper 
Under våren hölls en omgång av samtalsgruppen Transit för personer mellan 15 och 25 som 
funderar över sin könsidentitet. Under hösten erbjöds ytterligare en omgång av Transit, men den 
ställdes in på grund av för få anmälda. 
 
Under hösten startade en omgång av Samtalsgrupp för vuxna transpersoner. Sju personer deltog 
i gruppen som hölls vid tre tillfällen under november-december och två tillfällen under januari 
2020. 
 
Under West Pride samarrangerade kuratorn Picknick för regnbågsfamiljer tillsammans med 
RFSL Förbundets projekt Regnbågsfamiljer i väntan.  
 
Under hösten bjöds det även in till ett transseparatistiskt gruppsamtal om könseufori, som en 
fristående fortsättning på det panelsamtal som hölls under West Pride tidigare under året. Vid två 
tillfällen bjöd vi också in till en Mötesplats för transpersoner och allierade, som en reaktion på 
Uppdrag Granskning, tillsammans med EKHO och FPES en gång vardera.  

Kontaktpersoner 
En ny kontaktperson har rekryterats och en kontaktpersonsutbildning har hållits tillsammans 
med utbildning för övriga volontärer inom föreningen. Under året har vi haft tre aktiva 
kontaktpersonsuppdrag. Kuratorn har erbjudit grupphandledning med kontaktpersonerna samt 
enskild handledning vid behov. 

Konsultation 
Kuratorn har förutom stöd till hbtqi-personer gett rådgivning via telefon, mejl och i enstaka fall 
personligt möte i hbtqi-relaterade frågor till professionella i andra verksamheter, såsom till 
exempel kuratorer, psykologer, lärare, skolsköterskor, jurister, arkitekter, ungdomsledare och 
fältassistenter. 
 

Hiv-preventiv verksamhet 
Under året har projektledningen för det hivpreventiva arbetet deltagit i msm-nätverket där 
personal från Infektionsmottagningen, Smittskyddet för Västra Götaland, Könsmottagningen, 
MUM (ungdomsmottagningen för unga män) och Positiva Gruppen sitter med. Föreningen har 
också varit delaktiga i WAD-nätverket och aktivt varit med att ta fram kampanjen “Hiv plus 
nollrisk” som genomfördes på social medier fram till och runt 1 december. Utöver detta har en 
vidareutbildning med fokus på behandling som prevention, PrEP, Chemsex, BDSM och sex mot 
ersättning genomfördes under hösten där all personal inom de hivpreventiva projekten fick 
möjlighet att delta i.  
 

Checkpoint 
I samarbete med Positiva Gruppen Väst driver föreningen Checkpoint Göteborg som är en 
lågtröskelmottagning som erbjuder hiv och syfilistest med snabbt svar för transpersoner och män 
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som har sex med män. Under 2019 har mottagningen hållit drop-in mottagningen öppen 51 
gånger, erbjudit tidsbokning samt genomfört testning on-site vid ett tillfälle. Sammanlagt har 
Checkpoint Göteborg tagit 610 tester, varav 328 hivtester och 282 syfilistester.  
 
Under året rekryterades två nya till personalgruppen och Checkpoint Göteborg kan nu erbjuda 
testning på svenska, engelska, spanska, franska, persiska, dari, thai, makedonska, rumänska, 
serbokroatiska och ryska. 
 
Under våren 2019 genomfördes för fjärde gången en samverkansdag för 
testningsmottagningarna inom RFSL och RFSL Göteborg var värd för denna dag. RFSL 
Sjuhärad, RFSL Rådgivningen Skåne, RFSL Örebro, RFSL Stockholm och RFSL Förbundet 
deltog.  

Sexperterna 
Sexperterna har varit ute på klubb 19 gånger för att delat ut kondomer, glidmedel och erbjuda 
samtal om säkrare sex. Strax över 280 samtal har genomförts med fokus på hiv, säkrare sex och 
kondomer. Kondomprenumerationen som lanserades under 2018 har under 2019 skickat ut 204 
kondompaket vid 25 tillfällen. Sammanlagt har Sexperterna Göteborg delat ut 14 600 kondomer 
och 7 300 glid. Utöver detta har informatörer från Sexperterna Göteborg också genomfört 
Snuskbingo under West Pride och som julavslutning för både medlemmar, aktiva inom RFSL 
Göteborg och andra hbtq-personer. Till dessa två tillställningar kom 158 personer. Snuskbingo är 
ett roligt och lekfullt sätt att lära sig om hiv och säkrare sex. Sist men inte minst, rekryterades tre 
nya informatörer under 2019 och informatörsgruppen är vid slutet av året uppe i sju personer. 

Learning HIV together  
Projektet Learning HIV together har under 2019 genomfört sex workshops för Newcomers. 
Sammanlagt har 87 personer deltagit på dessa workshops med fokus på kunskap om hiv, 
hivstigma, könssjukdomar, kondomer och säkrare sex. I projektet arbetar tre informatörer som 
tillsammans kan erbjuda kunskap och samtal på svenska, engelska, spanska, persiska, dari och 
thailändska.  
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Verksamhetsplan 2020 
Denna verksamhetsplan anger konkreta mål och inriktningar för RFSL Göteborg under 
verksamhetsåret 2020. För att få en helhetsbild av föreningens verksamhet under 2020 bör även 
förbundets principprogram med RFSL:s ideologiska ställningstaganden och visioner läsas. 
(Fastställt vid RFSL:s kongress i Gävle 2012. Läs på www.rfsl.se). 

 

Påverkansarbete 
Kommuner, region och myndigheter 

RFSL Göteborg står upp för alla människors lika värde och utnyttjar de tillfällen som ges för att 
främja hbtqi-personers rättigheter. Fokus 2020 kommer vara att bedriva påverkansarbete med 
Göteborgs Stads hbtqi-plan som utgångspunkt och sprida exempel från planen till relevanta 
kommuner. Målet är att hbtqi-planen ska implementeras så effektivt som möjligt i ett gott 
samarbete med Göteborgs hbtqi-organisationer. Det politiska påverkansarbetet ska breddas för 
att RFSL Göteborg ska få större möjligheter att påverka politiken även på regional nivå i Västra 
Götalandsregionen (Västra Götalands läns landsting) och i fler kommuner i vårt 
upptagningsområde. Föreningen ska bedriva ett utvecklingsarbete med utvecklingsarbetet är att 
öka vår närvaro i flera delar av vårt upptagningsområde. 

Under året kommer föreningen att fokusera på urbana normer och relationer mellan stad och 
land för att kunskapsstärka kring hur de samspelar med hetero- och cis-normer. Arbetet ska 
också inbegripa relationer mellan innerstad och förort. Arbetet utförs i samarbete med 
geografiskt utspridda aktörer och övriga RFSL-avdelningar i regionen. 
 
Målsättningarna för RFSL Göteborg under 2020: 

● Bedriva kommunalt påverkansarbete. 

● Bedriva regionalt påverkansarbete i Västra Götalandsregionen. 

● Delta i polisens demokrati- och hatbrottsråd. 

● Delta i Västra Götalandsregionens samråd för hbtq. 

Pride 

Föreningen önskar delta i pride-firanden i flera delar av regionen kommande verksamhetsår. 
Medverkan i West Pride anpassas till ett nytt koncept som är mindre krävande för föreningen 
och samtidigt känns mer relevant för våra medlemmar. Vårt Pride-deltagande ska utformas i god 
dialog med våra medlemmar, vårt kansli, våra volontärer och andra relevanta aktörer. Under 
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West Prides parad arrangerar föreningen en sektion i föreningens namn och en sektion under 
parollen “Marching for those who can’t”. 

Målsättningarna för RFSL Göteborg under 2020: 

● Medverka i West Pride. 

● Delta i pridefiranden i vårt upptagningsområde. 

● Närvara vid pridefiranden i regionen. 

Stärka hbtqi-communityt 

Göteborgsregionen har ett mångfacetterat och rikt hbtqi-community. Under året ska RFSL 
Göteborg verka mobiliserande och utveckla samarbeten mellan de organisationer, nätverk och 
initiativ som finns. Genom ökad kontakt med en större del av communityt så ska RFSL 
Göteborg bli en än mer relevant aktör med bredare kompetens kring de frågor som ligger 
hbtqi-personer närmast. Föreningen ska genom dialoger och samverkansprojekt verka för att 
sänka tröskeln till den deltagande demokratin för hbtqi-personer och -organisationer samt andra 
relevanta rättighetsaktörer. I samverkan med andra organisationer ska vi alltid medvetet 
eftersträva att bidra till en starkare stabilitet i och mellan de hbtqi-organisationer vi samarbetar 
med. 

Ett samarbete med RFSL Sjuhärad och RFSL Skaraborg ska formuleras för ökat samarbete och 
för att förtydliga våra regionala ansvarsområden. Förhoppningen är att samarbetet ska bidra till 
ökad stabilitet för föreningarna och ge möjlighet att hitta nya metoder för att bedriva kommunalt 
påverkansarbete även gentemot de kommuner i respektive upptagningsområde som föreningarna 
inte har sina säten i. 

I riksförbundet har RFSL Göteborg varit en tongivande aktör som har bidragit till en konstruktiv 
dialog lokalavdelningar emellan. Föreningen ska fortsätta att prioritera det förbundsgemensamma 
arbetet och verka för ett fördjupat samarbete avdelningar emellan för att stärka RFSL som 
organisation och rörelse. 

Målsättningarna för RFSL Göteborg under 2020: 

● Delta i RFSL Förbundets konferenser. 

● Verka för dialog mellan Göteborgs hbtqi-organisationer. 

● Stärka samarbetet med RFSL-avdelningar i regionen. 
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Social verksamhet 
Newcomers Göteborg 
Syftet med Newcomers Göteborg är att erbjuda en trygg mötesplats och ett nätverk av, med och 
för asylsökande hbtqi-personer, eller de som beviljats uppehållstillstånd men som bor kvar på 
Migrationsverkets anläggningsboenden. Det specifika syftet med våra fysiska träffar är att stärka 
individer och förbättra den psykiska hälsan inom målgruppen. Newcomers Göteborg finansieras 
på dessa grunder av Länsstyrelsen i Västra Götalands län.  
 
Inom RFSL Göteborg bedrivs dock verksamheten öppet och alla hbtqi-personer som har 
erfarenhet av flytt och flykt oavsett nuvarande status är välkomna till nätverket. Newcomers 
Göteborg ska verka för att skapa ett tryggt sammanhang och en gemenskap som underlättar för 
individen inför och under den enskildes etableringsprocess. RFSL Göteborg har också som 
målsättning att skapa förutsättningar för målgruppen att söka sig till det svenska samhällets 
insatser, som annars är präglat av heteronormen, genom utåtriktad verksamhet.  
 
Genom att arrangera träffar i våra lokaler och aktiviteter utifrån deltagarnas behov och önskemål 
är vår ambition att genomföra aktiviteter som bidrar till att motverka passivisering under 
asyltiden och underlätta efter beslut om uppehållstillstånd.  
 
Målsättningarna för RFSL Göteborg under 2020: 

● Fortsätta föreningens Öppet-hus-verksamhet med fokus på att skapa en trygg mötesplats 
där målgruppen kan möta andra som delar liknande erfarenheter. 

● En gång per termin genomföra en kick-off för målgruppen och samla in behov och 
önskemål på aktiviteter. 

● Minst tre gånger per termin genomföra studiecirklar eller workshops riktad till 
målgruppen under föreningens Öppet-hus-verksamhet. 

● Minst tre gånger per termin genomföra studiebesök för målgruppen. 

● Fortsatt att bedriva språkcafé under Öppet-hus-verksamheten. 

Mötesplatser, träffar och evenemang 
För att utvecklas som organisation så kommer RFSL Göteborg under året att anordna 
medlemsträffar. Träffarna ska dels fylla en social funktion och dels finnas till för att nya 
verksamheter ska kunna anordnas och för att pågående verksamheter ska kunna få respons från 
medlemmarna. Det är också en möjlighet för medlemmarna att diskutera de frågor som 
föreningen hanterar. Föreningens traditionella vintermingel kommer att anpassas till ett format 
som både möjliggör samvaro för medlemmar och tillåter ett evenemang där hbtqi-communityts 
organisationer kan mötas för att lära känna varandra. 

Målsättningarna för RFSL Göteborg under 2020: 

● Fortsätta föreningens öppet-hus-verksamhet. 
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● Delta i högtider med hbtqi-tema, såsom Transgender Day of Remembrance. 

● Anordna medlemsmöten under året, som till exempel ett vintermingel. 

● Planera RFSL Göteborgs 50-årsjubileum 2021, då även Göteborgs Stad fyller 400 år. 

● Dela information via våra sociala medier och nyhetsbrev. 
 

● Delta i det nationella nätverket RFSL Senior. 

Grupper 

BiQuPan 
Träffar planeras den 23:e varannan månad i februari, april, juni, september, november och 
december, med undantag för West Pride och deltagande i RFSL Göteborgs höst/-vintermingel. 

HBT-seniorerna 
Gruppen planerar att ha en verksamhet av mindre omfattning än tidigare år. Samarbetet med den 
fristående Facebook-gruppen “HBT-seniorer i Göteborg” avses fortsätta. 

Regnbågsfamiljer i Göteborg 
På mötesplatsen för regnbågsfamiljer ges möjlighet för barn och vuxna att träffa andra barn. 
Gruppen träffas några gånger per termin och kommer att ha ett större event på IFED, 
International family equality day. 

 

Hälsofrämjande arbete 
HIV-prevention 

RFSL Göteborgs målsättning för den hivpreventiva verksamheten har till syfte att öka 
tillgängligheten till testning, tillgången till kondomer och glid, samt öka kunskapen kring hiv, 
säkrare sex och kondomer för transpersoner, gaykillar, bisexuella killar och andra killar som 
har sex med killar i Göteborg. 
 
Målsättningarna för RFSL Göteborg under 2020: 

● Den communitybaserade mottagningen Checkpoint Göteborg har kunnat erbjuda MSM i 
Göteborg hiv och syflistestning med snabbsvar, anonymt och gratis.  

● Sexperterna Göteborg har genom den uppsökande verksamheten erbjudit MSM gratis 
kondomer och glid samt kunskap om hiv och säkrare sex på Göteborgs gayklubbar och 
har erbjudit en gratis kondomprenumeration till målgruppen.  

 
 

Sidan 4 av 6 



Proposition 1: Verksamhetsplan 2020 
RFSL Göteborg 

 
● Genom att erbjuda workshops för Newcomers på ett normkritiskt och (hiv)inkluderande 

sätt har Learning HIV Together ökat kunskapen om hiv och säkrare sex för deltagarna, 
samt spridit information om vart man kan testa sig för hiv/sti:er och hur man kan få 
kontakt med sjukvården. 

 
Delmål 

● Checkpoint Göteborg erbjuder MSM hiv- och syfilis-test med snabbt svar, anonymt och 
gratis. 

● Checkpoints drop-in mottagningen är öppen 47 gånger under 2020 och erbjuder 
tidsbokning med möjlighet till tolk minst 30 gånger. 

● Checkpoint erbjuder testning på flera språk, bland annat på engelska, spanska, persiska 
och makedonska. 

● Checkpoint genomför on-site testning två gånger under 2020. 

● Checkpoint genomför en testningskampanj samt en föreläsning tillsammans med Positiva 
Gruppen Väst, med fokus på att testa för hiv och att ge besked. 

● Sexperterna Göteborg delar ut 10 000 kondomer och glid gratis på Göteborgs 
gayklubbar, minst 20 gånger ute i miljö, och erbjuder samtal om kondomer, säkrare sex 
och hiv.  

● Sexperterna Göteborg tillhandahåller en gratis kondomprenumeration med 10 utskick 
under 2020 till max 100 användare per gång. 

● Learning HIV Together genomför sex workshops för Newcomers med fokus på att öka 
kunskapen om hiv och säkrare sex. 

● RFSL Göteborg deltar i en referensgrupp för omarbetningen av RFSUs material 
“Antidiskriminerande och normkritisk hiv-undervisning”. 

● Personal till Checkpoint, Sexperterna och Learning HIV Together är rekryterad och 
relevant vidareutbildning till all personal har erbjudits. 

● Checkpoint Göteborg och Sexperterna Göteborgs verksamheter är marknadsförda för 
målgruppen på bland annat QX, Qruiser, Scruff och Grindr, samt under West Pride. 

Kuratorsverksamhet 

RFSL Göteborgs kuratorsverksamhet ger stöd till individer och grupper i hbtqi-relaterade frågor.  

Stöd till individer och grupper innebär främst samtalsstöd, rådgivning, konsultation, information, 
nätverkande åtgärder och förmedling av kontakter. Primär målgrupp för denna typ av stöd är 
personer och grupper som själva berörs av hbtqi-frågor, till exempel genom egen identitet, 
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praktik, erfarenhet, levnadssätt och/eller genom egna inre känslor, tankar och/eller upplevelser. I 
mån av utrymme kan stöd ges till personer som berörs av hbtqi-frågor genom att vara anhörig. 

Kuratorsverksamheten verkar även för att förmedla kunskap i hbtqi-frågor till organisationer, 
myndigheter och samhället. Detta kan ske genom konsultation till yrkesverksamma och ideella i 
enskilda ärenden, genom föreläsning och utbildning samt via RFSL Göteborgs styrelse i politiskt 
påverkansarbete. 

Målsättningarna för RFSL Göteborg under 2020: 

● Att främja hbtqi-personers hälsa, välbefinnande, rättigheter och möjligheter till god 
jämlik hälsa och jämlikt deltagande i samhällsliv.  

 
Delmål 

● Hbtqi-personer i Göteborg upplever ett adekvat och tryggt stöd i kontakt med RFSL 
Göteborg. 

● Hbtqi-personers olika situation, behov och intressen tas tillvara och uppmärksammas i 
den stödjande verksamheten. 

● Det stödjande arbetet håller en god kvalitet. 

● Det finns en väl fungerande kontaktpersonsverksamhet. 

● Kuratorsverksamheten har utvecklat och förmedlat kunskap i hbtqi-relaterade kurativa 
frågor. 

● Minst en omgång av samtalsgruppen Transit har genomförts. 

● Minst en omgång av annan gruppverksamhet har genomförts. 
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Proposition 2 Budget 2020
RFSL Göteborg

Rörelsens intäkter m m
Medlemsavgifter 28 000
Fakturerade kostnader 80 000
Statliga hiv-bidrag 1 905 000
Kommunala föreningsbidrag 1 600 000
Statliga TIA-pengar 191 500
Regionala medel 80 000
Hyresintäkter 403 000
Summa intäkter m m 4 287 500

Rörelsens kostnader
Lokalkostnader 789 000
Styrelsen 112 000
Möten och aktiviteter 114 000
Förbundsgemensamma möten 10 000
RFSL Göteborg 2021 30 000
Pride 94 000
Kansli/administration 777 000
Kuratorsmottagning inkl 
samtalsgrupper och 
kontaktpersonsverksamhet 503 000
Newcomers 191 500
Hiv/hälsa 1 667 000
Summa kostnader 4 287 500

Resultat 0



Proposition 3: Förslag till nytt arvoderingsreglemente 
RFSL Göteborg 

 

Förslag till nytt 
arvoderingsreglemente 
I en ideell förening är grunden för engagemanget ideellt och ersättning utgår därmed inte för 
utförd insats. I en förening med många medlemmar och anställd personal ställs dock högre krav 
på styrelsen och dess arbetsinsats. Eventuella ersättningar bör dock vara återhållsamma eftersom 
föreningen måste hitta finansiering för arvoderingen .  
 
RFSL Göteborg har sedan 2003 haft en arvoderad ordförande på deltid. Arvoderingen har skett 
inom den budget som årsmötet antagit och som varit ekonomiskt möjligt. Beloppet har alltså 
skiftat genom åren. Detta har skapat problem för valberedningen som inte vetat vad den kan 
erbjuda de som kandiderar till styrelsen. 
 
Ingen utvärdering har gjorts vilka effekter en arvodering av enbart ordförande haft. Styrelsen 
föreslår nu att hela styrelsen arvoderas för att avlasta ordförande och för att uppmuntra till att 
flera kompetenser tillvaratas.  
 
Förslaget innebär en total kostnad på cirka 72 000 kr årligen. 
 
Styrelsens förslag till beslut: 
att årsmötet antar förslaget till nytt arvoderingsreglemente. 

 

Förslag till nytt arvoderingsreglemente 

§ 1. Syfte 
Arvoderingen avser att ersätta ledamöter för det arbete som åligger styrelsen. 

§ 2. Arvoderingsnivå 
Styrelsens ledamöter arvoderas enligt följande: 

● Ordförande 
1 500 kr per månad, maximalt 15 000 kr per mandatperiod.  Inget mötesarvode. 

● Vice ordförande 
800 kr per månad, maximalt 8 000 kr per mandatperiod. Inget mötesarvode.  

● Kassör 
800 kr per månad, maximalt 8 000 kr per mandatperiod. Inget mötesarvode. 
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● Sekreterare 
800 kr per månad, maximalt 8 000 kr per mandatperiod. Inget mötesarvode. 
 

● Övriga ledamöter inklusive ersättare 
300 kr för varje närvarat möte, dock högst för 10 möten under mandatperioden. 

 
Lagstadgade sociala avgifter ingår ej i beloppen. 

§ 3. Utbetalning 
Utbetalning görs i juni och december i samband med utbetalning av personalens löner.  

§ 4. Kostnadsersättning och andra förmåner 
Ingen kostnadsersättning ges för resor till och från styrelsemötena. 
Ingen tjänstepension erhålls emedan en arvoderad person ej står i tjänsteförhållande. 

§ 5. Ändringar i arvoderingsreglementet 
Ändringar i arvoderingsreglementet görs av ordinarie eller extra årsmöte.  
 
 

Nuvarande arvoderingsreglemente 

§ 1. Arvoderingsnivå 
Till styrelsens förfogande står ett belopp om maximalt 4 prisbasbelopp per år till arvodering 
av ordförande eller annan ledamot som styrelsen finner bäst. Beloppet disponeras efter styrelsens 
eget bestämmande och med hänsyn till budgetläget. Lagstadgade sociala avgifter ingår ej i 
maximibeloppet. 

§ 2. Förmåner 
Person som har arvode från RFSL Göteborg som sin huvudsakliga inkomst och är en del av 
arbetsgemenskapen erhåller förmåner enligt samma principer som föreningens anställda, 
dock utgår ingen tjänstepension emedan en arvoderad person ej står i tjänsteförhållande. 

§ 3. Ändringar i arvoderingsreglementet 
Ändringar i arvoderingsreglementet görs av årsmötet. 
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Proposition 4: Tilläggsstadga 
RFSL Göteborg 

 

Tilläggsstadga 
Förbundet sköter medlemshanteringen. Det gör att det finns ett glapp mellan inbetalning och 
registrering i det gemensamma medlemsregistret. För att undvika problem och oklarheter i 
samband med årsmötena föreslår styrelsen att det införs en “bufferttid” före årsmötet, så att alla 
medlemsinbetalningar hinner att bli registrerade. Införandet av denna tilläggsstadga minskar 
också risken för att ett årsmötet kan bli kuppat. 

Det förekommer olika varianter av denna bufferttid i olika föreningar. I West Prides stadgar står 
att en medlem måste ha betalat medlemsavgiften senast två veckor före årsmötet för att ha 
rösträtt. RFSL Stockholm har i sina stadgar att medlemskap ska ha betalats senast en vecka efter 
det att kallelse till årsmötet gick ut.  

Avdelningsstadgarna beslutas av kongressen. Dock finns det möjlighet för avdelningarna att anta 
lokala tilläggsstadgar: 

§ 11.2 i avdelningsstadgarna: Avdelningens årsmöte kan anta lokala tilläggsstadgar. Dessa 
tilläggsstadgar får inte stå i strid med eller upphäva innehållet i dessa avdelningsstadgar. 
Tilläggsstadgar ska skickas till förbundsstyrelsen. 

Förslaget till ny stadga skulle lämpligen föras in som § 4.5 under § 4 Medlemskap. 

Styrelsens förslag till beslut: 
att årsmötet bifaller förslaget om tilläggsstadga och 
att styrelsen skickar tilläggsstadgan till förbundsstyrelsen.  

 

Förslag till tilläggsstadga 

§ 4.5 För att erhålla rösträtt på årsmöte ska medlem ha betalat stadgeenlig medlemsavgift senast 
två veckor före årsmötet. 
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Valberedningens förslag till RFSL Göteborgs 
årsmöte 2020-02-16 
Fastlagd på valberedningens möte 2020-01-28 

Förslag till styrelsen 2020 
Valberedningen föreslår årsmötet besluta att  

1. Styrelsen för RFSL Göteborg består av 7 ledamöter och 3 ersättare. 
2. RFSL Göteborg inrättar ett permanent arbetsutskott inom styrelsen. Arbetsutskottet består av 

ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande samt kassör.  
3. Arbetsutskottet uppdrag är att  

a. Arbeta fram underlag och ge förslag till beslut till styrelsen.  
b. Verkställa styrelsens beslut i samråd med och tillsammans med anställd personal om 

inget annat särskilt beslutas av styrelsen.  
c. Representerar RFSL Göteborg externt.  

4. Styrelsen kan i en arbetsordning och i en delegationsordning besluta om ytterligare uppdrag och 
beslutsmandat för arbetsutskottet. 

5. Verksamhetschefen för RFSL Göteborg är ständigt adjungerad till styrelsen och arbetsutskottet 
med undantag av frågor som behandlar dennes anställning eller sådana frågor som styrelsen och 
arbetsutskottet särskilt beslutar om.  

Arbetsutskottet Övriga styrelsen 
Ordförande Ledamöter 
Nadja Graystone Martin Zeilon  

Matilda Brinck-Larsen 
1:e vice Ordförande Peter Nylund 
Adam Alian  

Ersättare 
2:e vice Ordförande 1. Sara Wardah 
Mona Hamad 2. Rasha Khoury 

3. Maria Richiusa 
Kassör  
Armin Azadkhah  

Övriga nominerade till styrelsen som har tackat ja till sin nominering 
Katarina Saric 
Rubén Pomar Mir 
Christopher Carlsson  



 
 

Kandidaternas beskrivning av sig själva  
Ordförande  
Nadja Graystone  
Jag är 38 år och mamma till en underbar son på snart 10 år. Jag bor i centrala Göteborg.  
Jag har alltid brunnit för allas lika värde, rättighetsfrågor och trygghetsskapande åtgärder.  
Jag har under de senaste 15 åren jobbat i ledande funktioner där bland annat ovanstående hjärtefrågor 
ingått i mitt arbete.   

 
1:e vice Ordförande  
Adam Alian 
Jag är en 27 årig journalist. Med härkomst från Libanon och uppväxt i Sverige. Jag är en engagerad och 
driven person med stor nyfikenhet och ständig vilja till att utvecklas och lära mig mer. Har varit engagerad 
inom olika organisationer med mångfacetterade arbeten och uppdrag. Idag jobbar jag som projektledare 
på RFSL Ungdom inom projektet Newcomers Youth Göteborg samt samordnar Newcomers Göteborg 
och volontärgruppen inom RFSL Göteborg. Jag är även förtroendevald i Göteborgs stads HBTQ-Råd. 
Jag har en hel del erfarenheter inom migration och asylprocesser. Genom mitt arbete inom asyl och 
bakgrund som flykting, och rasifierad person kan jag bidrag med ett intersektionellt perspektiv. Jag 
behärskar fyra språk arabiska, franska utöver svenska och engelska och arbetar som tolk med SRHR och 
hbtqi-kompetens. För mig är det viktigt med representation inom hbtq-communityt. Jag vill vara med och 
bygga och skapa en hbtq-rörelse med delaktighet från alla röster och särskilt den målgruppen som nästan 
aldrig hörs, nämligen asylsökande och nyanlända hbtq-personer. Jag har som mål att bidra med insatser 
kring segregation, utanförskap och jämställdhet.  

 
2:e vice Ordförande  
Mona 
Jag är 25 år gammal, utbildad socialpsykolog, arbetar inom stöd och habilitering samt funktionsstöd inom 
Göteborgs stad. Jag gillar dans,politik, teater, konst, laga goda middagar och få olika kreativa utlopp!  
Jag vill engagera mig i styrelsen för att vara del av den aktivism som driver det påverkansarbetet som 
skapar samma rättigheter, förutsättningar och möjligheter för hbtqi+ personer i Göteborgs stad och 
generellt i samhället för jämlikhet och social rättvisa. Sprida regnbågsfärger över hela Göteborg. 

 
Kassör  
Armin Azadkhah  
Jag är 27 år gammal. Bor i Göteborg tillsammans med min sambo och våran hund. Jag jobbar just nu på 
fryshuset som är ett av Sveriges största ban och ungdomsorganisationen i Sverige. Jobbar som 
verksamhetsansvarig på verksamheten Elektra, som är en mänskliga rättigheters verksamheter med fokus 
på heders relaterad våld och förtryck. Mina störta passioner är mode och jobba med människor.  
Jag vill engagera mig i styrelsen för att jag älskar att tänka nytt och göra om för att hela tiden anpassa efter 
vår tid och målgruppen. Sedan har ett brett nätverk som jag vet kan hjälpa mig i mitt uppdrag som kassör.  
 



 
 

(forts.) Kandidaternas beskrivning av sig själva 
 
Ledamöter 
Martin Zeilon 
Jag är 33 år och bor i centrala Göteborg med min sambo Daniel. Jag har över fem års erfarenhet som chef 
inom försäljning och kundrelationer och är samhällsengagerad och brinner inte minst för att påverka. 
HBTQ-frågan är högst personlig och jag vill engagera mig i RSFLs styrelse för att få plattformen att 
kunna göra en större skillnad.  
Matilda Brinck-Larsen 
Jag fyller 48 i år till vardags samhällsbygger jag genom att försöka minimera gruppen människor i 
utanförskap genom att skapa rutiner struktur och sammanhang just nu är mitt fokus de som kommit 
ensamma till Sverige och diskvalificerats från statligt och kommunalt stöd och via att jag initierade la 
grunden och är verksamhetsansvarig för Frivilligorganisationen Agape GÖTEBORG. Jag har suttit i 
styrelsen som ledamot 1 år; och har en förhoppning om att få fortsätta nästa år med.  
Peter Nylund 
Jag är 38 år och är fotograf och konstnär. Jag är född och uppvuxen i Borås, och bodde i Los Angeles i 
femton år innan jag kom tillbaka till Sverige förra sommaren för att börja studera vid Göteborgs 
Universitet som MFA kandidat i fri konst. Jag är för närvarande involverad som volontär med RFSL och 
Newcomers, då jag ser det som otroligt viktigt och en moralisk skyldighet att skydda de mest utsatta 
människorna i vårt samhälle. Jag vill engagera mig i styrelsen för att sträva för större representation för 
vårt community samt för att kunna bidra till att ge en yngre generation HBTQ+ en större säkerhet och 
gemenskap.  
 
Ersättare 
Sara Wardah 
Jag är 25 år gammal och arbetar som personlig assistent i Göteborgs stad samt som volontär för RFSL 
Göteborg. Jag bor sedan några år tillbaka i Göteborg men är född och uppväxt i Småland  med en svensk 
mamma och irakisk pappa. Något  som ligger mig varmt om hjärtat är bland annat att skriva, skönlitterärt 
och poetiskt. Jag vill engagera mig i styrelsen för att försöka arbeta mot intersektionalitet men också för 
att några av mina största färdigheter är att organisera, teamarbete och skriva. Ser fram emot nya 
utmaningar och att få vara med och kandidera för styrelsen. 
Rasha Khoury 
Jag är 25 år och är student vid GU där jag läser andra året i statsvetarprogrammet. Jag jobbar som barn 
och ungdoms assistent under helgerna på en NGO som heter Ågrenska. Jag är volontär i RFSL 
newcomers och vill gärna engagera mig i RFSLs styrelse därför att jag vill bidra till HBTQ samhället i 
Göteborg med mina erfarenheter, jag vill sprida medvetenhet om situationer som HBTQ personer 
befinner sig i och samt försöka stödja andra genom dess aktiviteter eller evenemang som skulle arrangeras 
genom RFSL. 
Maria Richiusa 
Jag är 43 år gammal och har suttit i RFSL Göteborgs styrelse 2019-2020. Bor i Göteborg sen 2006 och 
tycker om metal musik i första hand, men lyssnar även på andra genrer . Jag vill engagera mig i styrelsen 
därför att jag vill representera bokstaven T och Q (som jag själv är) i HBTQ. 
Jag har använt första året i styrelsen mestadel att observera hur det mesta fungerar och vill gärna utveckla 
mig själv till att bli bättre supporter till medlemmarna och komma närmre och förhoppningsvis utveckla 
bättre dialog mellan styrelse och medlemmar, vilket jag tycker kan förbättras. 



 
 

Förslag till revisorer och valberedning 2020 
Lekmannarevisor 
Klas Nordh (lekmannarevisor) 
 
Auktoriserad revisor 
Till auktoriserad revisor föreslås revisionsbyrån Grant Thornton som i sin tur utser sin representant, för 
närvarande Klas Björnsson som är auktoriserad revisor.  
 
Valberedning: 
Inga inkomna nomineringar. 
 

Förslag till kongressombud 
Valberedningen föreslår att årsmötet delegerar till styrelsen att utse kongressombud.  

Förslag till årsmötets presidium 
Valberedningen föreslår årsmötet att utse Tasso Stafilidis till årsmötesordförande och Patrik Hinnerson 
som årsmötessekreterare.  


