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Organisationsbidrag inom socialt område - Ansökan
1. Inledande information
Organisationsuppgifter
Skriv organisationens namn på samma sätt som det är registrerat som på Skatteverket, det förenklar processen.
Organisationens namn
RFSL:s Malmöavdelning

Summa som organisationen ansöker om från
arbetsmarknads- och socialnämnden 2021
500000

Organisationsnummer
846001-3413

Firmatecknarens kontaktuppgifter
Det är endast firmatecknaren som kan ansöka.
Malmö stads handläggare kommer använda firmatecknarens kontaktuppgifter för att kontakta er vid frågor om er ansökan. Det
är också via firmatecknarens e-postadress ni får reda på när nämnden tagit beslut om bidragsfördelning. Det är därför viktigt
att bevaka de kontaktuppgifterna.
För- och efternamn
Claes Herbert Gylling
E-postadress
claes@malmo.rfsl.se

Mobiltelefon
0725441500

Notifieringar
E-post

Samtycker ni till att information som ni uppger i ansökan om er verksamhet får publiceras på Malmö stads
hemsida?
Syftet är att kunna informera besökare på hemsidan om verksamheter som beviljats bidrag och vilka kontaktuppgifter de har.
Ja
Använder ni bankgiro eller postgiro?
Bankgiro
Skriv in bankgironummer
5930-2620

2. Kontaktuppgifter
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Information
Om organisationen inte har ett gemensamt telefonnummer eller gemensam e-postadress kan ni uppge telefonnummer och e-postadress
till lämplig kontaktperson.

Organisationens postadress
Box 4036

Organisationens postnummer
20311

Organisationens telefonnummer
0725441500

Organisationens e-postadress
malmo@rfsl.se

Har ni en besöksadress?
Ja
Besöksadress
Besöksadress
Stora Nygatan 18

Postnummer
20311

Har ni någon hemsida?
Ja
Skriv in adressen till hemsida
http://www.rfsl.se/malmo/
Ordförandes kontaktuppgifter
Namn
Kenan Jozwiak

Telefonnummer
0793412523

E-post
kenan@malmo.rfsl.se

Kassörens kontaktuppgifter
Namn
Claes Gylling

Telefonnummer
0725441500

E-post
claes@malmo.rfsl.se

3. Organisation och verksamhet
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Antal medlemmar 31 december 2019
Om er organisation inte har medlemmar kan ni skriva 0.
Skriv ner antalet i rutorna
Totalt antal medlemmar

634 (siffror från maj 2020, analys av siffrorna från 2019 ännu inte
klar)

Antal kvinnor

156

Antal män

142

Antal medlemmar som inte definierar sig som män eller
kvinnor

336

Antal medlemmar boende i Malmö

344

Uppge organisationens syfte enligt organisationens stadgar
§ 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.
Beskriv kort vilka målgrupper som bidraget ska användas till
RFSL Malmö har olika grupper som träffas regelbundet, håller utbildningar och är en aktiv resurs för både enskilda individer och
organisationer i och runt staden. Just nu har vi följande regelbundna verksamheter: medlemsmöten, Seniormöten, Newcomers för
asylsökande HBTQ-personer, Radio, Regnbågskör, Regnbågsteatern och Stolta föräldrar.
Radion sänder varje onsdag och Newcomers har träffar en gång i veckan samt möten vid behov. Stolta föräldrar ses med jämna
mellanrum.
Därutöver anordnas träffar med enskilda medlemmar vid behov hela veckan. Vi anordnar även fester för medlemmarna, t.ex.
fredagsfester, grillkvällar och julfiranden.
Vi kommer fortsätta ordna medlemsmöten för att fånga upp medlemmarnas önskemål och inspirera till engagemang.
Vi kommer också att delta i förberedelserna inför WorldPride 2021.
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Beskriv kort den verksamhet som ni söker organisationsbidrag för
Exempel på vad ni kan beskriva:
Aktiviteter, insatser eller olika typer av kostnader så som lokalkostnader, möteskostnader och anställningar.
Omfattning på verksamheten, exempelvis verksamhetens öppettider, hur ofta en ni erbjuder en insats eller liknande.
Hur kostnaderna är relevanta för verksamheten.
Se ovanstående: vi söker för att driva vår verksamhet för HBTQ-personer. Vi anser att det behövs platser för HBTQ-personer som
drivs av målgruppen själv; där vi själva får sätta agendan utifrån våra kunskaper och behov. Vi anser vidare att det är i samspelet
mellan det civila samhället och kommun och stat som HBTQ-personers rättigheter bäst tillvaratas och behov tillgodoses. Här är också
kontinuiteten viktig;
vår målgrupp bör kunna känna sig säker på att RFSL har en given plats på Malmös stadskarta, dit de kan vända sig med glädje eller i
sorg för att träffa en mångfald av likasinnade. Vår verksamhet kan kopplas till Malmös fokusområden, då vi vet att psykisk ohälsa,
missbruk och att drabbas av våld är vanligare inom vår målgrupp.

Beskriv hur era insatser eller aktiviteter kommer att gynna målgruppen eller målgrupperna under det kommande
året
Kortsiktigt: finnas där för målgruppen och som stöd för myndigheter som behöver information i sitt stöttande av gruppen.
Beskriv hur er verksamhet kommer att gynna målgruppen eller målgrupperna på lång sikt (cirka 5 till 10 år)
Långsiktigt: bidra till förändring av situationen för målgruppen så att den psykiska ohälsan och utanförskapet minskar. Verka
opinionsbildande så att samhällets eventuellt negativa attityder gentemot HBTQ-personer förändras till det bättre, både inom
majoritetssamhället och inom minoritetsgrupper. Alla gynnas av ett samhälle som är öppet för HBTQ-personer.
Utvärderar ni er verksamhet och era metoder?
Ja
Hur utvärderar ni?
Vi utvärderar vårt arbete med Newcomersgruppen med enkät, ska göra det även med Seniorarbetet.
Att få lyssnartal för radions direktsändningar är svårt, men interaktionerna på de sociala medierna visar på starkt ökande intresse.
Beskriv hur ni arbetar med jämställdhet och jämlikhet i er verksamhet
RFSL som en feministisk, antirasistisk och tillgänglig organisation arbetar med jämställdhetsfrågor intern och externt för att förbättra
levnadsvillkor för HBTQ-personer i samhället sedan 1950 med intersektionellt perspektiv. Asylsökande och nyanlända
HBTQ-personer utgör en sårbar samhällsgrupp som har särskilda behov av skydd och trygghet som tyvärr inte erbjuds av myndigheter
i tillräcklig omfattning.
RFSL Malmö arbetar och inkluderar inte bara människor som identifierar sig som man eller kvinna utan alla människor dvs
icke-binära och andra. Vi arbetar ingående och konstant med frågor som berör homofobi, transfobi och bifobi inom våra grupper samt
utåt.
Insatsen bidrar till att motverka ojämställdhet och öka jämställdhet genom att hbtq-personer får kunskap om sina rättigheter samt
verktyg för att hävda sina rättigheter.
Utåt arbetar RFSL Newcomers i Malmö för jämlikhet, att stärka asylsökandes rättigheter genom att bland annat genom att sprida
information om aktuella juridiska och sociala situationer för asylsökande HBTQ-personer. Avdelningen ska bedriva
informationsverksamhet samt informera personal inom exempelvis myndigheter och kommun och genom detta stödja asylsökande
homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter. Dessa verksamheter ska stämma överens med
RFSL:s principprogram, RFSL:s stadgar, beslut som fattas av RFSL:s kongress samt övriga styrdokument.
Vänder sig organisationen till barn och unga?
Ja
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Beskriv hur ni ger barn och unga möjlighet att påverka
Beskriv hur
barn och unga kan påverka och forma verksamheten
ni återkopplar deras synpunkter till dem
ni återkopplar resultatet av deras synpunkter.
Inom RFSL Malmö verkar Stolta Föräldrar, en gruppering föräldrar stolta över sina barn som definierar sig som HBTQI-personer.
Barnen är i olika åldrar, men har genom att de förklarat sig som HBTQI påverkat sina föräldrar, som i sin tur påverkat RFSL Malmö
att utforma lämplig verksamhet.
Vi planerar att under året åter aktivera verksamhet för Regnbågsfamiljer, där HBTQI-föräldrar med främst små barn kan träffas och
umgås i föreningslokalen.
Vi samarbetar också med Habitat Q, som är en mötesplats för unga, 13-19 år, som antingen är HBTQI eller bara nyfikna. Projektet
drivs av RFSL Rådgivningen Skåne, men när ungdomarna fyllt 19 är de välkomna med sina erfarenheter till oss, eller till RFSL
Ungdom Syd, en annan närstående organisation, varifrån ett viktigt inflöde av inspiration och medlemmar kommer.

Beskriv hur er verksamhet är ett komplement eller alternativ till Malmö stads insatser för målgruppen inom det
sociala området
RFSL Malmö är i första hand en social mötesplats, för många livsviktig, där människor med olika bakgrund, könsidentitet, ålder och
dyl. samlas och umgås och känner sig trygga. Verksamheten drivs i nuläget ideellt, av människor med omfattande kompetens om
HBTQ-personers situation och behov, såväl i Sverige som globalt. Bland de ideellt aktiva finns en märkbar strävan dels att möta
målgruppen, dels att förbättra dess situation ute i samhället bland annat med hjälp av hederlig folkbildning: deltagande i debatter,
uppsökande verksamhet, samtal med myndigheter osv.
Med all respekt för Malmös sociala arbete inom utsatta grupper, anser vi att det behövs platser för HBTQ-personer som drivs av
målgruppen själv; där vi själva får sätta agendan utifrån våra kunskaper och behov. Vi anser vidare att det är i samspelet mellan det
civila samhället och kommun och stat som HBTQ-personers rättigheter bäst tillvaratas och behov tillgodoses. Därför är det av oerhörd
vikt att aktören på civilsamhällessidan erhåller de resurser som är nödvändiga för att skapa trygga platser för målgruppen. Här är också
kontinuiteten viktig; vår målgrupp bör kunna känna sig säker på att RFSL har en given plats på Malmös stadskarta, dit de kan vända
sig med glädje eller i sorg för att träffa en mångfald av likasinnade.

4. Demokratisk värdegrund
Jag intygar att den organisation som jag ansöker om organisationsbidrag för uppfyller ovanstående.

5. Ekonomi från verksamhetsåret 2019
Organisationens utgifter och intäkter 2019
OBS: Alla ekonomiska uppgifter ska gälla organisationens lokala verksamhet och organisation, ej verksamhet och organisation på
nationell nivå.
Skriv in totala beloppet eller antalet i rutorna
Organisationens totala intäkter verksamhetsåret 2019

1047292 kr

Totala intäkter från medlemsavgifter verksamhetsåret 2019

12710 kr

Totala lokalkostnader verksamhetsåret 2019

186570 kr

Antal anställda under verksamhetsåret 2019

2

Totala personalkostnader under verksamhetsåret 2019

371871 kr

Har organisationen kollektivavtal för anställda?
Nej
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Har er organisation sökt och blivit beviljade bidrag från någon annan myndighet under verksamhetsåret 2019?
Exempelvis Region Skåne, Länsstyrelsen, MUCF, Allmänna Arvsfonden, Socialstyrelsen, Skolverket, Jämställdhetsmyndigheten.
Ja
Uppge alla myndigheter och summa av bidrag
Socialstyrelsen: 90000 kr
Har er organisation sökt och blivit beviljade bidrag från någon annan nämnd eller från kommunstyrelsen i Malmö
stad under verksamhetsåret 2019?
Exempelvis fritidsnämnden, kulturnämnden eller funktionsstödsnämnden.
Nej
Har organisationen skulder till skatteverket, Malmö stad eller Kronofogden?
Nej

6. Bilagor
Saknar ni något protokoll eller dokument med anledning av situationen kring coronaviruset?
Nej
Ladda upp bilagorna
Fastställd verksamhetsberättelse för 2019
A&#778;rsmo&#776;te 2020.pdf (7,23 MB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Fastställd resultaträkning för 2019
RFSL A&#778;rsbokslut.pdf (1,54 MB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Fastställd balansräkning för 2019
RFSL A&#778;rsbokslut.pdf (1,54 MB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Revisionsrapport för 2019 (underskriven av revisor samt underskriven av auktoriserad revisor om bidraget
uppgår till 250 000 kr eller mer)
RFSL A&#778;rsbokslut.pdf (1,54 MB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Preliminär budgetplan för 2021
RFSL Malmo&#776; plan 2021.pdf (82 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Preliminär verksamhetsplan för 2021
RFSL Malmo&#776; plan 2021.pdf (82 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Årsmötesprotokoll för 2020 (underskrivet)
2020 A&#778;rsmo&#776;tesprotokoll.pdf (659 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
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Protokoll från konstituerande styrelsemöte för 2020 (underskrivet)
200503 konstituering.pdf (279 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

Organisationens stadgar
Från och med ansökan inför verksamhetsåret 2020 ska alla ansökande organisationer skicka in sina stadgar, även de som tidigare har
skickat in sina stadgar.
Stadgar fo&#776;r RFSL Malmo&#776; - RFSL Malmo&#776; - RFSL Malmo&#776;.pdf (3,41 MB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Är det första gången er organisation ansöker om Malmö stads organisationsbidrag inom det sociala området?
Nej

7. Övriga upplysningar
Annan information som kan vara bra för arbetsmarknads- och socialnämnden att känna till
De exakta medlemssiffrorna från 2019-12-31 har varit omöjliga att få fram hittills. Hoppas få dem så snart som möjligt.

8. Intyga uppgifter och information
Jag intygar att samtliga uppgifter i ansökan är riktiga
Ja
Jag intygar att ansökande organisation har tagit del av riktlinjerna för arbetsmarknads- och socialnämndens
organisationsbidrag inom det sociala området.
Ja
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RFSL Malmö
Preliminär verksamhetsplan 2021
RFSL Malmö kommer att fortsätta arbeta med att uppfylla avdelningens stipulerade
ändamål. 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. Ännu större ansträngning måste göras 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 2021 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. Anställningen
kunde inte göras som planerat på grund av Coronakrisen, men väntas kunna komma igång
hösten 2020, med fortsättning under 2021. Verksamhetsutvecklaren kan få i uppgift att
formalisera och öka volontärnätverket, hjälpa till med informationsverksamheten 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 kan bara hoppas att 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.
Exempel på aktiviteter så snart säkerhetsläget förbättrats:
Klubbkvällar
Klubbkvällarna borde fortfarande pågå varannan fredag, då detta är ett trevligt evenemang
för att sammanföra de olika verksamheternas målgrupper.

Filmkvällar
Vi har skaffat en lång rad filmer, så verksamheten med filmkvällarna kan fortsätta även 2021.
Fler intresserade volontärer krävs för att fortsätta.
Regnbågsyoga
Regnbågsyogan hoppas vi kunna köra igång igen efter ett uppehåll, så snart vi hittar en
lämplig lokal för att genomföra den. Styrelsen fortsätter leta efter möjliga samarbeten med
yogastudior där vi kan hålla till.
Volontärträffar
När volontärarbetet har blivit formaliserat vore det bäst att hålla volontärsträffar en gång i
kvartalet 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 2021. Vi har beviljats TiA-medel (Tidiga insatser för asylsökande) från
Länsstyrelsen Skåne och den deltidsanställning som nu finns i projektet kan fortlöpa. Målet
under 2021 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
Med ett anslag från RFSL Ungdom:s förbundsprojekt Newcomers Youth startades en
verksamhet för den målgruppen sommaren 2020.
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:
soundcloud.com/radiorfsl och mixcloud.com/radiorfsl där man också kan hitta nästan
samtliga sändningar sedan flera år tillbaka.
Totalkostnaden för radion väntas hamna på 12 000 kr under 2021.
Regnbågskör
Kören vill utöka med fler stämmor och fler medlemmar. De planerar också delta i fler
körevenemang runtom i landet 2021.
Regnbågsteatern
Teatern har legat nere ett par år, men vi hoppas kunna dra igång verksamheten igen 2021.
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.
Men i samma veva bröt Coronakrisen ut, varför verksamheten därefter fick förläggas
utomhus.
Men under 2021 hoppas vi att inte bara kunna 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 det behövs en på deltid anställd verksamhetsansvarig, som
under året ska hålla i allt det praktiska.
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 hoppas kunna använda RFSL Malmös lokal(er) till flera träffar.
Man vill också medverka på Pride-eventen, både i Lund och Malmö, och behöver hjälp med
att få ut informationen om verksamhet.
Preliminär budgetplan 2021
Intäkter
Malmö Stad Organisationsbidrag

500 000

Socialstyrelsen - Senior-projektet

200 000

Kvar från 2020

181 500

Totala tillgångar

881 500

Kostnader
Medlemskap i andra organisationer
Hyra

3 000
220 000

El

7 000

Försäkring

6 000

IT och IT-stöd
Post Box

29 000
4 000

Bokförare Frivision

20 500

Redovisning

22 000

Kontorsmaterial

3 000

Resor + konferenser

15 000

Radio RFSL

12 000

Målgruppsaktiviteter

20 000

Lön och avgifter Verksamhetsutvecklare, 12 mån 25% 160 000
Arvoden förtroendevalda, upp till *
Seniorprojektet **
Newcomers Projekt ***

40 000
200 000
30 000

Newcomers Youth ****

70 000

Övriga föreningskostnader

20 000

Totalt ut

881 500

* 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.

RFSL Malmö
Preliminär verksamhetsplan 2021
RFSL Malmö kommer att fortsätta arbeta med att uppfylla avdelningens stipulerade
ändamål. Vi vill fortsätta att vara en aktiv röst och aktör i Malmö med omnejd.
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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. Ännu större ansträngning måste göras 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
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Vi kan bara hoppas att 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.
Exempel på aktiviteter så snart säkerhetsläget förbättrats:
Klubbkvällar
Klubbkvällarna borde fortfarande pågå varannan fredag, då detta är ett trevligt evenemang
för att sammanföra de olika verksamheternas målgrupper.

Filmkvällar
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lämplig lokal för att genomföra den. Styrelsen fortsätter leta efter möjliga samarbeten med
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Newcomers
Verksamheterna för Newcomersgruppen förväntas fortsätta på liknande sätt som tidigare
även under 2021. Vi har beviljats TiA-medel (Tidiga insatser för asylsökande) från
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Radio RFSL
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Antagna av RFSL:s kongress 14-05-02/05-04. Avdelningsstadgarna gäller
för alla avdelningar samt dess verksamheter och ska gälla för alla föreningar
som ansluts till förbundet RFSL som avdelningar.
Om en avdelning vill att stadgarna ska avvika från de ordinarie avdelningsstadgarna
genom tillägg kan avdelningen, enligt § 9.3, anta sådana tillägg, vilka ska skickas till
förbundsstyrelsen för kännedom.
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