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Verksamheter
Föreningen har lite olika verksamheter i de flesta av länets kommuner. Dessa är aktiva i olika
omfattning – vissa regelbundet, andra någon dag per år.

Styrelsearbetet
Sedan årsmötet 2019 så har vi bland annat jobbat med att stabilisera ekonomin. Vi krympte
Pridefirandet utan att tumma allt för mycket på det som är viktigt med Pride. Vi har fortsatt att
söka samarbeten med kommunerna i avdelningen, regionen och med andra aktörer. Detta går
sakta men säkert åt rätt håll men det tar tid.
Vi har också lyckats med att få till ett samarbete med Arbetsförmedlingen så att vi hade
möjligheten att kunna återanställa Morgan Grafström, som bland annat kan jobba mer med
utbildning och att vara behjälplig med ekonomin. Vi har också ett samarbete med RFSL
Ungdom och Länsstyrelsen Västernorrland om ett Newcomers Youth-projekt och vi tog
dessutom ett historiskt steg i att byta lokal. Anledningen till det är att vi vill bli mer

tillgängliga för fler. Bättre lokal med bättre förutsättningar för utbildningar, möten och
samarbeten med andra aktörer.
Vi hade två ombud på kongressen i Borås (Torbjörn Karlsson och Reneé Christiansen) och
där vi fick in Morgan Grafström som ersättare i RFSL:s förbundsstyrelse. Det tycker vi är bra
för vår del så att vi får en fortsatt representation från vår region. Vi vill dessutom passa på att
tacka Preethi Huczkowski för ett bra arbete i förbundsstyrelsen de senaste åren.
Vi har också medverkat på diverse utbildningar och konferenser under året.
// Robert Bylund, ordförande

Hiv-/STI-preventiva arbetet
Föreningen bedriver ett projekt via Folkhälsomyndigheten om hiv/sti-prevention. Ett arbete
som RFSL och avdelningen arbetat med i över 30 år. Trots att många tror att kunskapen om
sexuellt överförbara infektioner är hög, möter vi inom projektet personen där motsatsen
bevisas gång på gång. Detta är en verksamhet inom föreningen som inte kostar något, den
finansierat helt via projektmedel från Folkhälsomyndigheten. Morgan arbetar ca 25% med
detta under året. Projektet arbetar med tillgänglig för målgrupperna och allmänheten, svarar
på frågor, för dialog om sexuellt risktagande både med målgrupperna och beslutsfattare. Vi
tillgodoser även målgrupperna med information, kondomer och glidmedel.
// Morgan Grafström, anställd

Utbildningar och föreläsningar
Vi erbjuder föreläsningar och utbildningar till hela samhället. Vi har ett par gymnasieskolor
samt Mittuniversitetet som är återkommande kunder både höst och vår. Ett uppdrag som var
extra spännande under året var att vi höll öppna föreläsningar inom Region Västernorrland.
Målet med verksamheten är att ge olika grupper, verksamheter mer kunskap och förståelse om
och kring hbtqi-personers livssituation. Stor del av våra pass handlar om normativiteten och
dess konsekvenser.
// Morgan Grafström, anställd

Cafét
Caféverksamheten som vi bedriver är en av grundpelarna i vår verksamhet och som funnits
under många år. Under 2019 har caféet haft öppet under en stor del av året med undantag för
ett sommaruppehåll samt ett kortare uppehåll över jul och nyår. Antalet besökare har varit
mellan 15 och 25 personer per gång.
// Anders Styf, caféansvarig

Newcomers
Under 2019 har andelen asylsökande hbtq-personer som sökt stöd hos oss, fortsatt att minska
något. Några har fått tillfälliga uppehållstillstånd och en del befinner sig fortfarande i sin
asylprocess. Vissa som befinner sig i asylprocessen eller som har fått tillfälligt
uppehållstillstånd har också fått flytta från vår region. Anledningen till det är att
Migrationsverket ser över sin ekonomi genom att bland annat stänga boenden och då drabbar
det de som söker asyl och som vi annars har kunnat träffa och stötta. Under hösten så
startades ett Newcomers Youth-projekt upp där Joseph Popa och Morgan Grafström är
ansvariga. Mer om detta under punkten ”Newcomers Youth”.
// Robert Bylund, volontär

Newcomers Youth
Syftet med Newcomers Youth är att skapa en säker mötesplats med hälsofrämjande,
identitetshöjande och kunskapsutvecklande aktiviteter för att motverka passivisering för
LGBTQI-ungdomar under asylprocessen och att skapa förutsättningar för en framtida
etablering för dem som har fått uppehållstillstånd.
Newcomers Youth Sundsvall\Västernorrland arbetar för förbättrad hälsa och möjligheter
till lärande och etablering för unga asylsökande hbtq-personer mellan 18 och 30 år, som
annars upplever extra stigma, vilket innebär att de inte kan eller känner sig trygga att delta i
sociala sammanhang som andra asylsökande kan eller har möjlighet till. Newcomers Youth
Sundsvall\Västernorrland motverkar sårbarheten och uteslutningen som följer med att vara
både en ung asylsökande och en LGBTQI-person, vilket kan leda till ett förbättrat
välbefinnande.
Oftast drabbas unga hbtq-personer i asylprocessen allvarligt av att kunna leva upp till
svenska normer om vad det är att vara en hbtq-person. Denna målgrupp ofta inte haft
möjlighet att utveckla frågor om identitet och sexualitet och behöver extra stöd som unga
hbtq-personer. Detta är något som Newcomers Youth Sundsvall\Västernorrland och RFSL
Ungdom arbetar med, baserat på dessa metoder och utvecklas i linje med lokala behov.
Det är därför Newcomers Youth Sundsvall\Västernorrland lägger mycket fokus på
ungdomsperspektivet genom erfarenheterna från LGBTQI-familjen.
// Joseph Popa, delansvarig för projektet

Sundsvall Pride
Under 2019 arrangerades Sundsvall Pride i miniversion. Det blev välbesökt och många deltog
i paraden på lördagen. Under festivalen hade Sundsvalls församling traditionsenlig
regnbågsmässa i GA-kyrkan, Kultur och fritid ordnade en föreläsning och parkavdelningen i
kommunen skapade en scen i regnbågens färger på Stora torget med mera. Firandet avslutades
med fest på EQ House i Skönsberg. Den innehöll karaoketävling, uppträdanden, mat och

dans. Även festen var välbesökt. Anledningen till årets miniversion av Pride var på grund av
två års minusresultat. En mindre tillställning gav möjlighet att skapa en bättre ekonomisk
balans.
// Torbjörn Karlsson, pridegeneral

Regnbågsfrukost/Härnö Pride
Under verksamhetsåret 2019/2020 har Regnbågfrukost/Härnö Pride träffats cirka 7 gånger.
Dessa tillfällen har bland annat hållits på Hotell Royal, Västernorrlands länsmuseum samt i
Svenska kyrkans lokaler. Materialskapande och planerande har också skett för nästkommande
Härnö Pride under en del av dessa träffar.
Härnö Pride blev en lyckad tillställning med ca 350-400 deltagare. Detta tack vare reklam i
både Tidningen Ångemanland, P4 Västernorrland samt via Facebook. Under paraden var det
många organisationer som deltog, exempelvis Svenska kyrkan, RFSL Västernorrland samt
olika politiska partier. Före paraden fanns det chans att köpa regnbågsmaterial samt att barnen
kunde bli ansiktsmålade. Efter paraden var det tal av bland annat Härnösands kommun och
Regnbågskören. Svenska kyrkan var också en av de stora medarrangörerna till eventet.
Dessutom kom RFSL Västernorrland med material och Härnösands kommun bidrog med en
scen som användes under dagen.
Gruppen som arrangerade hade ett utvärderingsmöte i september 2019 och kom fram till
en del saker som skulle behövas förbättras och utifrån detta hoppas vi på att göra ett bra
Härnö Pride 2020 också.
// Åsa Eliasson, volontär

Ånge Pride
I år firade Ånge Pride 5-årsjubileum och samarbetet med Kulturnatten i Ånge är nu en
självklarhet. Under våren hölls flera planeringsmöten tillsammans med Kulturnatten för att
tillsammans skapa ett bra evenemang.
Ånge Pride inleddes som vanligt under onsdagen den 21 maj med en pysselkväll med
pride-tema hos Devina (ungdomsverksamhet inom Svenska kyrkan). Regnbågsmässan på
torsdagen den 22 maj arrangerades i Ånge Kyrka i samarbete med Svenska Kyrkan BorgsjöHaverö församling där artisterna Gina och Malin uppträdde. I år hade vi även äran att få
lyssna till kören Sing with joy som framförde härlig och kärleksfull gospel. Efter att kyrkan
bjudit besökarna på gott fika föreläste Aleksa Lundberg med inspirationsföreläsningen
Aleksas egen resa. Föreläsningen var sponsrad av Nouryon.
I samarbete med Gröna Villan fanns även i år Regnbågscafét inne på Corner. Favorit i
repris var Regnbågs(musik)quiz med Lars LOJ Johansson och nya punkter var öppen scen,
live-podden The future is flata och Kalindi Gielen vid pianot. En mycket uppskattad punkt var
när Ånge Musikskolas elever äntrade scenen och anhöriga kunde lyssna och fika samtidigt.

Från att tidigare år varit ett stillsamt café, var Regnbågscaféet 2019 fullt av folk från att det
öppnades kl. 15.00 till att vi stängde runt midnatt. Det veganska utbudet i caféet uppskattades
särskilt.
Då paraden vuxit sig större för varje år beslutades inför denna festival att tillsätta en
paradansvarig. Sträckan för paraden förlängdes och deltagare kunde anmäla sig via mejl. Med
ridskolans ekipage i spetsen tågade ca 150 personer i spöregn genom Ånge by in till torget där
Erika Ehnebom från Ånge Pride höll tal. Ånge Prides hederspris, som Oline Filipsson delade
ut, gick i år till Erik Flodberg, kyrkoherde i Borgsjö-Haverö församling. Ute på torget fanns
under dagen clownen Ylle (Miriam Röstlinger Goldkuhl) som samlade drömmar. Hen blev
otroligt populär. Under kvällen underhöll stand up-komikern Pernilla Hammargren. Förutom
allt som arrangerades av Ånge Pride, var det även massor som arrangerades av Kulturnatten.
Ånge var fullt av folk och det blev återigen ett mycket lyckat arrangemang.
Den 28 maj arrangerades workshopen Får vi leka med genus med teaterpedagogen Miriam
Röstlinger Goldkuhl, i samarbete med Teaterverkstan. Ånge Pride har fortsatt samarbete med
Jizmo Design där vi trycker upp eget profilmaterial, såsom t-shirts, tygväskor och
klistermärken för försäljning samt munktröjor till arbetsgruppen. Utvärderingen visade att alla
inblandade vad nöjda och att samarbetet mellan Ånge Pride och Kulturnatten ska fortsätta att
utvecklas.
// Ansvariga Ånge Pride

Sollefteå Pride
För andra gången arrangerades Sollefteå Pride. Den skedde i slutet av juli. RFSL arrangerade
eventet tillsammans med Ungdomsdelegationen och Nipyran. Dagen bestod av en parad från
Risön in till Stadsparken, där ett flertal artister bjöd på framträdanden. Pride-kör framförs
även i år ett fint program som spred glädje. I paraden stoltserade mellan 500-600 personer. Ett
glädjefyllt och mycket lyckat arrangemang.
// Morgan Grafström, anställd

Kramfors Pride
För första gången arrangerades Kramfors Pride. Den skedde 13 juli. RFSL var en del av de
som arrangerade eventet och samarbetade med den lokala Kramforsfestivalen. Paraden gick
ett varv i Kramfors, där många hade anslutit sig både kunna vara den en är samt visa sitt stöd.
På scenen vid torget uppträdde både band och andra.
// Morgan Grafström, anställd

