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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 Malmö
Organisationsnummer
846001-3413
Summa som organisationen ansöker om från arbetsmarknads- och socialnämnden 2022
594000
Organisationens postgiro eller bankgiro
5930-2620
Organisationens firmatecknare
Noah Bohm

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
NOAH BOHM
E-postadress
noah@malmo.rfsl.se

Mobiltelefon
0709170641

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

2. Kontaktuppgifter

Postadress
Malmö stad
205 80 Malmö
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malmostad@malmo.se

Telefon
+46 (0)40-34 10 00
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Organisationens kontaktinformation
Om organisationen inte har ett gemensamt telefonnummer eller gemensam e-postadress kan ni uppge telefonnummer och e-postadress
till lämplig kontaktperson.

Organisationens gemensamma telefonnummer eller
telefonnummer till kontaktperson
0760214990

Organisationens gemensamma e-post eller e-post till
kontaktperson
malmo@rfsl.se

Hemsida
www.malmo.rfsl.se

Besöksadress
Stora Nygatan 18

Postnummer besöksadress
211 37

Ort besöksadress
Malmö

Postadress
Stora Nygatan 18

Postnummer postadress
211 37

Ort postadress
Malmö

Ordförandes kontaktuppgifter
Namn
Noah Bohm

Telefonnummer
0709170641

E-post
noah@malmo.rfsl.se

Kassörens kontaktuppgifter
Namn
Magnus Eriksen

Telefonnummer
0708156238

E-post
magnus@malmo.rfsl.se

Firmatecknarens kontaktuppgifter
Namn
Noah Bohm

Telefonnummer
0709170641

E-postadress
noah@malmo.rfsl.se

3. Organisation och verksamhet
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Antal medlemmar 31 december 2020
Uppge totalt antal medlemmar som er organisation hade den 31 december 2020.
Om er organisation inte har medlemmar kan ni skriva 0.
Skriv ner antalet i rutorna
Totalt antal medlemmar

407

Antal kvinnor

98

Antal män

90

Antal medlemmar som inte definierar sig som män eller kvinnor

219

Antal medlemmar boende i Malmö

250

Uppge organisationens syfte enligt stadgarna
§ 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 syftar till att representera intressena av och möta behoven inom Malmös hbtqi-communityt. Upprätthållandet &
utvecklandet av vår verksamhet genomsyras av detta syfte för att nå bättre och rätt inkludering.
Våra nuvarande verksamheter består av: Regelbundna medlemsmöten, Föräldrargrupp för queera föräldrar, Seniorsverksamhet för
äldre hbtqi-personer, radio- och podd-produktion, Newcomers för asylsökande och nyanlända hbtqi-personer, gruppverksamhet queerfeministiska och a-sexuella samt a-romantiska, informatörs-verksamhet för vuxna och ungdomar, och kafé samt pub för medlemmar.
Radion sänder varje onsdag och för samarbeten med interna och externa projekt. Newcomers har träffar två gånger/vecka med socialt
och juridiskt stöd samt språkkafé. Seniorerna ses om söndagar, och vi har öppen fika för allmänheten kontinuerligt två gånger i
veckan. Vi för paneldiskussioner och workshops, för lyfta fler intressen och informera målgruppen tillika allmänheten.
Beskriv kort den verksamhet som ni söker organisationsbidrag för
Exempel på vad ni kan beskriva:
Aktiviteter eller insatser samt omfattningen på dessa, till exempel öppettider eller hur ofta ni ska genomföra en viss insats.
Anställningar samt vad den/de anställda ska göra
Lokalkostnader, administration eller möteskostnader samt syftet med mötena.
Med våra anställda har vi lyckats utveckla vårat senior-projekt till en av de mest framgångsrika bland RFSL:s avdelningar, och möta
Malmös asylsökande hbtqi-personers mycket efterfrågade behov av en trygg mötesplats samt juridiskt och socialt stöd. Anställda har
möjliggjort att hålla lokalen öppet för allmänheten om veckodagarna. Således har vi lyckats hålla covid-säkra fysiska träffar och
verksamheten har kunnat vara mer tillgänglig för våra medlemmar. Bidraget möjliggör att upprätthålla en bättre, mer långsiktigt
hållbar verksamhet. De anställda arbetar som verksamhetsutvecklare: stöd till projekt, anordnar event i större skala, binder kontakter
med andra organisationer, administrerar och utvecklar hemsidan och håller informationskanalerna uppdaterade. De håller
verksamheten igång när de ideellt engagerades tid inte räcker till, och har visat sig vara avgörande för att utöka vår efterfrågade
representation av fler av målgruppens intressen.
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Beskriv hur era insatser eller aktiviteter kommer att gynna målgruppen eller målgrupperna under det kommande
året
Trots att mycket av vår verksamhet har påverkats av Covid-19 pandemin, har vi lyckats bibehålla många verksamheter under det
gångna året, och utvecklat nya inför kommande år. Som tidigare nämnt, värdesätter vi att ha en nära relation till våra medlemmars
intressen och behov. Därför är det väldigt viktigt att vi lyckas förankra våra projekt och vår verksamhet under World Pride, men
framför allt att upprätthålla vår verksamhet för våra medlemmar när festivalen är klar och behoven kvarstår.
Kortsiktigt, kommer vår verksamhet vara medvetenhetsgörande för Malmös allmänhet i stort, inte minst under årets och kommande
års Pride. Utanför Pride kommer vår verksamhet fortsätta att vara som stöd för myndigheterna, samarbeta med andra organisationer
och allmänheten för att påminna och uppmärksamma våran målgrupps intressen. Det är viktigt för bemötandet av vår målgrupp i det
offentliga och i vardagen bland allmänheten.

Beskriv hur er verksamhet kommer att gynna målgruppen eller målgrupperna på lång sikt
Med lång sikt menas 5-10 år i framtiden.
Långsiktigt är vårt mål att minska utanförskapet och den psykiska ohälsan bland målgruppen. Det kräver att våra projekt upprätthålls
längre än kommande års verksamhet så vår målgrupp kan förlita sig på att vi finns tillgängliga för att täcka behoven. Vårt utvecklande
av informationskanaler och samarbeten med andra organisationer har gett oss möjligheten att i större utsträckning bidra till
opinionsbildning och påverkansarbete på lokal nivå. Den långsiktiga planen är att våra verksamheter, vars arbete möter målgruppernas
behov och bidrar till opinionsbildning för mer acceptans av vår målgrupp, ska fortsätta med hjälp av engagemang från medlemmar
och anställd personal så vår målgrupp nu och i framtiden kan ha samma tilltro till vårt arbete för mer inkludering och acceptans - både
inom majoritetssamhället och minoritetsgrupper.
Vi anser att det nu och i framtiden behövs platser för hbtqi-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 HBTQpersoners rättigheter bäst tillvaratas och behov tillgodoses. Kontinuiteten är avgörande för den långsiktiga målsättning av att fylla
denna roll i samhället i allmänhet och Malmö i synnerhet, där anställda har en nyckelroll för att upprätthålla och förmedla de
långsiktiga målen mellan styrelsebyten.
Utvärderar ni er verksamhet och era metoder?
Ja
Hur utvärderar ni?
Vi utvärderar vårt arbete med Newcomers och Seniorprojektet med enkät.
Interaktionerna på våra sociala medier visar på starkt ökande intresse. Vi har närvaro på sociala medier där vi kan följa aktiviteten och
interaktionerna från medlemmar. Vi ämnar att under året få till fler och större (till antal, digitalt om fysiskt inte tillåter)
medlemsmöten för att interagera mer med medlemmarna så vi kan låta deras synpunkter inspirera och påverka mer aktivt.
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 hbtqi-personer i samhället sedan 1950 med intersektionellt perspektiv. Vårt perspektiv är ofta normkritiskt då vår
målgrupps rättigheter och intressen ofta försummas i den heteronormen som Malmö och vårt samhälle i stort präglas av. Asylsökande
och nyanlända
hbtqi-personer utgör en sårbar samhällsgrupp som har särskilda behov av skydd och trygghet som tyvärr inte erbjuds av myndigheter
i tillräcklig omfattning. Dessutom har vi allt färre finansiella medel till Newcomers förfogande, trots att det finns en efterfrågan från
hbtqi-asylsökande och nyanlända att få stöd och hjälp. Vi försöker informera allmänheten och beslutsfattare om det behov vi ser,
genom event och projekt vi arrangerar eller medarrangerar.
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, queerfobi och bifobi inom våra
grupper samt
utåt. Vår Queerfeministiska grupp är en satsning för att ge mer utrymme åt inkluderande feminism för att internt och extern lyfta
behovet och medvetenheten.
Insatserna bidrar till att öka jämställdhet och jämlikhet genom att hbtqi-personer får kunskap om sina rättigheter samt
verktyg för att hävda sina rättigheter.
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Vänder sig organisationen till barn och unga?
Ja
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.
Vi har i den nya styrelsen åter aktiverat verksamhet för hbtqi-familjer, vid namn Queerkidz, där hbtqi-föräldrar med främst små barn
träffas och
umgås i föreningslokalen.
Under pandemin upphörde dessvärre vårt projekt Stolta Föräldrar, en gruppering föräldrar stolta över sina barn som definierar sig som
hbtqi-personer.
Barnen till dessa föräldrar var 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 ämnar att åter få igång denna verksamhet när pandemin och restriktionerna lägger sig.
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
dylikt samlas och umgås och känner sig trygga. Verksamheten drivs ideellt, av människor med omfattande kompetens om
hbtqi-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 traditionell 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 hbtqi-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 hbtqi-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 2020
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Organisationens utgifter och intäkter 2020
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 2020

736409

Totala intäkter från medlemsavgifter verksamhetsåret 2020

15900

Totala lokalkostnader verksamhetsåret 2020

261622

Antal anställda under verksamhetsåret 2020

2

Totala personalkostnader under verksamhetsåret 2020

441736

Har organisationen kollektivavtal för anställda?
Ja
Har er organisation sökt och blivit beviljade bidrag från någon annan myndighet under verksamhetsåret 2020?
Exempelvis Region Skåne, Länsstyrelsen, MUCF, Allmänna Arvsfonden, Socialstyrelsen.
Ja
Uppge alla myndigheter och summa av bidrag
Socialstyrelsen: 451000kr
Länsstyrelsen (TIA): 118000kr
Har er organisation sökt och blivit beviljade bidrag från någon annan nämnd eller från kommunstyrelsen i Malmö
stad under verksamhetsåret 2020?
Exempelvis fritidsnämnden, kulturnämnden eller funktionsstödsnämnden.
Nej
Har organisationen förfallna skulder till Skatteverket, Malmö stad eller Kronofogden?
Nej
Har organisationen sålt tjänster till Malmö stad under verksamhetsåret 2020?
Nej
Säljer organisationen tjänster till Malmö stad under 2021?
Nej
Planerar organisationen att sälja tjänster under 2022?
Nej

6. Bilagor
Fastställd verksamhetsberättelse för 2020
Verksamhetsbera&#776;ttelse 2020.pdf (131 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
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Fastställd resultaträkning för 2020
Bokslut 2020 (resultat- & balansra&#776;kning)pdf.pdf (349 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

Fastställd balansräkning för 2020
Bokslut 2020 (resultat- & balansra&#776;kning)pdf.pdf (349 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Revisionsrapport för 2020 (underskriven av revisor samt underskriven av auktoriserad revisor om bidraget
uppgår till 250 000 kr eller mer)
RFSL undertecknad revisionsbera&#776;ttelse.pdf (596 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Preliminär budgetplan för 2022
Budget 2022 (1).pdf (43 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Preliminär verksamhetsplan för 2022
Prelimina&#776;r Verksamhetsplan 2022.pdf (70 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Årsmötesprotokoll för 2021 (underskrivet)
A&#778;rsmo&#776;te Protokoll RFSL Malmo&#776; 2021.pdf (1,68 MB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Protokoll från konstituerande styrelsemöte för 2021 (underskrivet)
Konstituerande RFSL Malmo&#776; 2021.pdf (1,7 MB)
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 RFSLMalmo&#776;.pdf (60 KB)
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
Nej

8. Intyga uppgifter och information
Jag intygar att samtliga uppgifter i ansökan är riktiga
Ja
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Jag intygar att ansökande organisation har tagit del av riktlinjerna för arbetsmarknads- och socialnämndens
organisationsbidrag inom det sociala området.
Ja
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Verksamhetsberättelse 2020
Styrelsearbetet
Styrelsen har haft 13 möten under sin mandatperiod som började i maj 2020. För att stödja
RFSL Malmös olika verksamheter förlängde styrelsen ett tidigare beslut att arvodera
styrelsemedlemmar för en del av verksamheterna. Vi arvoderade två styrelsemedlemmar för
att biträda projektsamordnaren för Newcomers under mötesplatsens öppettider.
Anledningen var att kunna ge regelbundet stöd under Newcomers-träffarna, där antalet
besökare kan vara stort och ofta i behov av olika typer av stöd. De biträdande
styrelsemedlemmarna delade in dagen i två skift, ett som öppnade och ett som avslutade
dagen, de bidrog då till att skapa en tryggare och lugnare miljö för vår anställda personal och
besökare. Samma styrelseledamöter arvoderades också för allt extraarbete att hantera vårt
snabbt växande och mycket uppskattade Seniorprojekt. De hade även personalmöten med
vår anställda personal, för att skapa en bättre kontinuitet och arbetsmiljö för vår personal.
RFSL Malmö är en viktig mötesplats för våra medlemmar men vi har också jobbat för att
hålla våra sociala medier uppdaterade (FaceBook, Instagram och hemsidan). Genom det här
arbetet har RFSL Malmö inte bara varit en fysisk mötesplats, utan även hjälpt olika aktörer
sprida HBTQI-information och event som sker i regionen och våra medlemmar har fått fler
sätt att kontakta oss för stöd eller information.
Vi fortsatte använda det interna bokföringssystem som infördes i början av 2020 för att
enkelt kunna sköta ekonomin och säkerställa att löne- och skatteinbetalningarna är korrekta.
Detta har förenklat administrationen av våra anställdas löner och skatter.
I april drabbades vi av ett inbrott i lokalen, någon krossade en ruta i dörren och försökte
stjäla en massa saker men fick bara med sig en laptop av värdesakerna. Tjuven lämnade
blodspår, vilket gjorde att polisen ganska snart hittade den skyldige, som på hösten dömdes
för inbrottet hos oss och flera andra i området.
Detta inbrott gjorde att den nya styrelsen beslutade installera larm i lokalen, med en
personlig kod för alla med nyckel. Vi behövde också fler nycklar till lokalen, men
huvudnyckeln stod inte att finna, så helt nytt lås måste installeras.
Under året har vi, när det så lät sig göras med tanke på Corona-läget, arrangerat
Medlemsfester vissa fredagskvällar. Det blev mycket populärt. Vi ordnade också Filmkvällar
vissa tisdagskvällar, även det ett uppskattat initiativ.
Genom att Seniorprojektet under året blev så omfattande, och till exempel kunde betala
hyra till föreningen för sina aktiviteter, fick vi också möjlighet att rusta upp det slitna
möblemanget i lokalen, och sätta upp nya gardiner. Därmed gjordes vår lokal mer anpassad
till en äldre publik samtidigt som de medlemmar och andra som ville vara mer anonyma
(både seniorer och Newcomers) med lättare hjärta kunde besöka oss.
För att synliggöra våra äldre, och locka fler ofrivilligt ensamma äldre hbtq-personer att
komma till oss, startade vi ett filmprojekt där fem av deltagarna i Seniorprojektet fick berätta

om sina liv. Det resulterade i fyra korta filmer som kan ses på våra sociala medier, och fem
längre radiointervjuer som finns överallt där poddar finns.
Våra sociala medier har kraftigt uppdaterats under året. I synnerhet hemsidan var föråldrad,
men är nu uppdaterad och levande, med t ex en interaktiv Adventskalender inför julen.
Under mandatperioden höll också föreningens viceordförande Anna Jastrzembska ett par
mycket uppskattade sexualpolitiska föreläsningar via Instagram.
Eftersom Corona-krisen begränsade möjligheterna till fysiska möten, och den digitala
mötesverksamheten växte, beslutade vi att förse våra båda anställda med varsin
tjänstetelefon. Vi skaffade också en zoom-licens för att hantera alla digitala möten.
Transgender day of remembrance 20 november 2020
Vi höll en ljusmanifestation på Gustav Adolfs Torg lördagen 21 november tillsammans med
RFSL rådgivningen, samt FPES, Transcreative UK och Transfilm festival Stockholm för att
hedra och nämna de transpersoner i världen som bragts om livet under året.
Vi sökte och fick polisens godkännande, och använde oss av de namnlistorna som
Transcreative UK och Transfilm festival Stockholm läst in vid sin ceremoni kvällen innan.
Denna mp3-fil spelade vi upp i bärbar högtalare på torget. Marisol och Lasse från FPES, samt
en anonym från publiken läste upp dikter, samt ögonvittnesskildringar och ett memorandum
om dess vän, en transperson i Polen som drevs till självmord under 2020.
Det var en kall, blåsig eftermiddag, och vi var ca 15-20 som anslöt och deltog. Många
förbipasserande frågade vad vår flagga betydde och vad detta var, vissa stannade en stund
och deltog i det aktiva lyssnandet.
RFSL Rådgivningen anordnade den dagen en transseparatistisk workshop om sex, lust och
kommunikation. Deltagarna i workshopen deltog i manifestationen.
Manifestationen arrangerades av RFSL Malmö genom Ingo, ickebinär trans
verksamhetsutvecklare.

RFSL Newcomers Malmö
Verksamhet 2020
RFSL Newcomers Malmö vill vara en plattform för hbtq+ asylsökande genom olika projekt
som syftar till att ge både socialt och psykologiskt stöd både under asylprocessen och efter
att de har fått sin flyktingstatus. Vi vill erbjuda olika sociala aktiviteter för att minska negativa
psykiska och fysiska hälsorisker (ensamhet, självskada och självmord) bland hbtq+
asylsökande och flyktingar. Ett annat fokus för RFSL-Newcomers Malmö är att ge vägledning
och stöd inför deras framtida karriärer och utbildning. Vi framhåller också vikten av att
komma in i svenska värderingar och det svenska samhället, ett fokus på detta bör minimera
risken för segregering och kan hjälpa dem att etablera sig i samhället. Med alla våra
aktiviteter och tjänster tror vi att vi kan hjälpa dem att bli aktivt involverade i både samhället
i stort och i hbtqi-samhället i Skåne / Sverige.
Verksamheten begränsades under början av året genom Corona-krisen, men fick en återstart
framåt hösten.
Mellan september 2020 och februari 2021 lyckades RFSL-Newcomers Malmö genomföra 65
aktiviteter med 519 unika besökare i vår gruppverksamhet.

Bland våra vanliga aktiviteter kan nämnas måndagsmöten med socialt stöd – asylsökande
och flyktingar får en chans att diskutera hur samhället fungerar och hur de kan navigera i sitt
nya liv i Sverige. Dessutom har vi också regelbundna möten för jobbstöd med fokus på att
förbereda dem för att komma in på arbetsmarknaden i Sverige. Aktiviteterna relaterade till
detta inkluderar: Träning i CV och motivationsskrivning, utbildning i jobbintervjuer,
karriärvägledning och hur man söker jobb i Sverige.
Innan vinterns skärpta Covid-restriktioner ordnade vi på torsdagar Språkcafé i samarbete
med RFSL Malmös Seniorprojekt. Syftet med Språkcaféet för Newcomers är inte bara att lära
sig språket utan lika viktigt att förstå svenska värderingar och hur det svenska samhället
fungerar. På fredagar har vi regelbundna möten för asylsökande, flyktingar och aktivister där
alla kan träffa en samordnare innan de kan bli medlemmar och delta i andra möten. I det här
mötet ger vi också juridiskt och socialt stöd för de som behöver det.
Två gånger i månaden på fredag erbjöd vi våra hbtqi+ asylsökande möjligheter att träffa vår
utbildningsansvarige för att ha peer-to-peer-diskussion i olika ämnen, såsom sexuell hälsa,
hur man får tillgång till utbildning etc. Dessa möten reducerades i samband med
Corona-krisen.
Varannan lördag erbjöds hbtqi+ asylsökande möjligheter att umgås med RFSL:s svenska
hbtqi-medlemmar genom olika aktiviteter som brädspel, onlinespel, onlinefilmkvällar etc.
Andra aktiviteter som vi genomförde 2020 inkluderar offentliga utbildningar, virtuell
screening, virtuell utbildning och seminarier, kulturmiddag, Virtual Fika, julkrislinje, etc.
RFSL Newcomers Malmö har också varit aktiva i HBTQ-nätverk i Skåne och TIA-nätverk i
Skåne, dessutom utnämndes RFSL Newcomers Malmö också till en av Advisory Work Group
for Refugee Summit i World Pride 2021.
Under hösten 2020 fick RFSL Newcomers project bidrag från länsstyrelsen i Skåne som en del
av TIA-samarbetet med RFSL Rådgivningen och SQI Syd. En ny ansökan om bidrag från
länsstyrelsen kommer att göras våren 2021.
För RFSL Newcomers Malmö Team:
Yves, Chris, Barbora, Noah, Robin, Liliana, Adnan och Lauren

Seniorprojektet
Projektets målsättning: ’Motverka ofrivillig ensamhet’, främst bland hbtq-personer över 60,
men vi är öppna för alla.
Livaktigt engagemang för diverse alerta åldersrika, vi höll i veckopromenader och fikastunder
så länge vi kunde, och när Corona-restriktionerna hårdnade framåt vintern fortsatte vi med
mindre grupper inomhus, max 8 personer.
I september anställdes Ingo Andersson på halvtid som projektsamordnare för
seniorprojektet.
RFSL Senior – Rundringning
Under hösten 2020 deltog vi i ett rundringningsprojekt anordnat av RFSL Förbundet. Det gick
ut på att ringa upp alla 60+ som varit medlemmar i RFSL under de senaste två åren. Vi
delade upp landets olika distrikt, och vi i RFSL Malmö ringde till dem i Skåne. Ingo ringde de
flesta men fick även hjälp av RFSL Riks.
Syftet med rundringningen var att undersöka hur Corona påverkat våra medlemmar, vad de
tycker om RFSL och ifall de hade några önskemål om vad vi i lokalavdelningarna och på
riksplanet borde göra för våra medlemmar.

Ringprojektet pågick september–december, och under tiden förändrades
Covid-restriktionerna så resultatet blev lite olika beroende på när medlemmar blev
uppringda. Utvärderingen gav mestadels positivt resultat, och gav en kartläggning av vad
våra medlemmar önskar kring sociala mötesplatser och event.
Verksamheten
Under 2020 höll vi aktiviteter minst en gång i veckan, gärna på söndagarna. Då bjöd vi in
diverse intressanta kulturpersonligheter och andra att berätta om sin verksamhet, vi gick
också ut och spanade på fåglar, träd och konst, lärde oss mer om stadens kyrkogårdar och
fick experthjälp att lära oss mer om svamp.
Våren och sommaren var vigd till fikastunder och promenader, vi spelade boule samt åkte på
en guidad båttur.
Under hösten började restriktionerna för möten att stramas åt, så vi fortsatte genom att
hålla avstånd, tvätta händerna, samt bära ansiktsmask. Vi fick tom våra egna flotta
regnbågsfärgade ansiktsmasker.
Det hölls en uppskattad Johnny Bode-vandring samt en bussresa till Skarhult slott med
utställningarna om Ester Blenda, samt Kvinnohistoria. Vi firade kanelbullens dag, visade film
för ett begränsat antal deltagare, samt ordnade konstutflykt till Trelleborg. Vi gjorde även en
tipsrunda i Rörsjöparken med lite skönsång utomhus av tre unga begåvade sångare på Lucia.
Mellan jul och nyår höll vi öppet och bjöd på en jultallrik och samvaro för dem som ville,
men på Corona-villkor.
Året har varit omvälvande pga läget med Covid-19 viruset, i synnerhet som det handlar om
en utsatt grupp med särskilda restriktioner och krav på försiktighetsåtgärder.
Vi ordnade också mot slutet av året ett Språk-kafé där svensktalande seniorer kunde träna
icke svenskspråkiga från Newcomers gruppen. Mellan 2-8 deltagare per gång när det höll på.
Söndagsträffarna kunde ha allt från 4 till 30 deltagare beroende på eventets art och när på
året det var.
Vår epostlista innehåller ca 100 seniorer som varje vecka får ett nyhetsbrev, med info om vad
vi planerar att göra, samt info om andra kulturella evenemang, och informativa upplysningar
som kan vara av intresse.
Under året startade vi vår Facebooksida, Seniorprojektet RFSL Malmö.
Under 2020 skapades i samarbete med Radio RFSL några kortfilmer och längre intervjuer
med deltagare i vårt seniorprojekt: Claes, Benny, Lars, Olav och Meeri. Dessa kortfilmer
ligger uppe på vår facebooksida, och kan ses var man än är i världen. De längre intervjuerna
finns också att lyssna på överallt där poddar finns.
Under året passade vi även på att snygga till i lokalen, och att skaffa möbler som var enkla
att ta sej i och ur för våra seniorer. Det tidigare möblemanget gjorde att vissa hade svårt att
delta. Vår styrgrupp mätte och provsatt och alla blev väldigt nöjda med resultatet.

Radio RFSL
Du hittar Radio RFSL:s sändningar överallt där det finns poddar.
Följ oss även på Instagram och Facebook!
Här hittar du alla viktiga länkar samlade: https://linktr.ee/radiorfsl
Vi fortsatte under året våra sändningar live på onsdagarna över FM 89,2 Malmökanalen –
sändningar som sedan lades upp som podd (se länk ovan).

Under året har vi producerat personligt utformade radioshower – mest på svenska men
ibland även med inslag på engelska – med innehåll som speglat högst varierande sidor av
hbtqi-världen, både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.
Våra sändningar har haft många olika gäster eller intervjuer och reportage plus kulturtips
och nyheter. Under Corona började vi även lansera en ny rubrik “Veckans guldkorn” där
radion tipsar om olika böcker, filmer och tv-serier.
Radio RFSL har lyckats att nå nya lyssnare genom att kunna publicera sina sändningar som
podd i efterhand på alla sedvanliga ställen där det finns poddar (Spotify, iTunes, Acast m.m.)
samtidigt som vi även har gjort det lättare att hitta till sändningens livestream om man inte
kan ratta in analogt.
En överblick över hur många som lyssnar på oss:
Soundcloud: I genomsnitt har vi 40-50 lyssnare som mest 148. 38 följare
Spotify: I genomsnitt har vi 20 lyssnare per avsnitt, som mest hade vi 105. 57 följare.
iTunes: ?
Live: ?
Följare på Instagram: 373
Följare på Facebook: 325 likes, 357 följare
Generellt kan vi konstatera att vi har potential att öka antalet lyssnare ordentligt.
Detta kan lyckas med mer konstant marknadsföring på våra sociala medier och genom att
sprida ordet mun till mun, bland annat genom våra gäster. Vi har sett att vissa gäster har
lyckats aktivera en betydligt större skara när de själv har spridit ordet om att de är med i
sändningen.
Radiogruppen växer
I början av året fram till sommaren bestod radiogruppen av 5 medlemmar:
Claes, Ellen, Sofia, Jonas och Betlehem.
Sofia pausade under hösten likaså Betlehem som dock tänker komma tillbaka.
SeniorPodden
SeniorPodden är resultatet av ett samarbete mellan Radio RFSL och SeniorProjektet.
Idén var att vi ville lyfta de äldres berättelser genom att låta dem berätta hur de har upplevt
sina liv som hbtq-personer.
I september 2020 började radion tillsammans med ett externt filmbolag (Filmbruket) filma
och intervjua fem olika personer i SeniorProjektet.
Varje film är ungefär 5 min lång och är en sammanfattning av varje intervju som sedan kan
höras i sin helhet i Radio RFSL:s specialpodd. Filmerna användes också som reklam för att
uppmärksamma SeniorProjektet och värva nya medlemmar.
Det finns fem poddavsnitt (á ca. 20 min)
Så här lyder beskrivningen av podden:
Ofrivillig ensamhet är en plåga för många. Men på RFSL-Malmö har man nu under ett års tid
aktivt försökt motverka detta, genom det pågående SeniorProjektet där man vänder sig till
ensamma, äldre hbtq-personer i Malmö med omnejd.

"Var du queer redan då?" är en specialpodcast av Radio RFSL. I fem delar presenterar vi
personliga berättelser från fem medlemmar i RFSL Malmös Seniorprojekt som berättar om
hur det var att vara hbtq förr i tiden. Häng med på några riktigt spännande livsresor!
Den här podden producerades av Jonas A. David, Radio RFSL tillsammans med
SeniorProjektet på RFSL Malmö.
Alla poddavsnitt kan man hitta här:
https://open.spotify.com/playlist/7xrRZUkCgHBgE1dn7fnUqL?si=2c1ljF63R02jNChOqzuN5g
&nd=1
Specialsändningar
I samband med SeniorPodden hade vi fyra specialsändningar i december och januari där vi
lanserade och spelade upp poddasvnitten och pratade om andra ämnen som berör
Seniorverksamheten.
I december hade vi en specialsändning för lanseringen av RFSL:s årliga transkalender
tillsammans med Andi (projektledare för Transkalendern) och Linux som är modell i
kalendern.
Under en hel timme introducerade vi kalendern, hade intervjuer med flera modeller i
kalendern och snackade om transidrott och idrott generellt.
Specialsändningen om Transkalendern:
https://open.spotify.com/episode/11X4wv09Mhr07BaoLTluUv?si=uySRQQaEQ-msumvuJlDh
SQ&nd=1
Även de andra specialsändningar ligger ute som podd.
Sammanlagt hade vi 5 specialsändningar som sändes live kl 19-20, efter vår ordinarie
18-sändning.
Spännande gäster
Vi hade under året en stor variation av gäster alltifrån författare, kulturskapare, vogue
dancers, drag queens, idrottare m.m.
När Corona började bli aktuellt i Sverige kunde radion lätt ställa om till digitala intervjuer och
även programledare kunde vara med digitalt.
Detta har nu även öppnat upp för att ha med fler internationella gäster i sändningen som
inte nödvändigtvis behöver befinna sig på plats i studion i så fall.
Samarbete med Kollektivet fngrlckn
Efter att gästa oss i somras började Radio RFSL ett samarbete med det queera kollektivet
fngrlckn som har spelat runtom i Malmö och numera även har en egen produktionsstudio
och släpper egen musik.
Vi lanserade en ny rubrik i våra sändningar: Veckans låt.
Under denna rubrik tipsade varje vecka någon DJ från fngrlckn om en ny låt.
Samtidigt började Radio RFSL nå ut till fngrlckns målgrupp och har därmed vunnit en hel del
nya lyssnare.

Klubbkvällar
RFSL Malmö har sedan slutet av 2019 anordnat Klubbkvällar för medlemmarna ungefär
varannan fredag, en mycket uppskattad verksamhet. Corona-krisen under 2020 gjorde att
träffarna periodvis glesades ut, för att mot slutet av året helt ställas in.
Klubbkvällarna leddes av ledamöter ur styrelsen med förstärkning från volontärer. Eftersom
verksamheten bara var öppen för medlemmarna blev det ett bra sätt att locka nya
medlemmar. Intresset och närvaron ökade ständigt under fredagseventen och blev ett
välkommet tillskott till aktiviteterna. Vi hoppas kunna återuppta denna aktivitet i mer
ordnad form under 2021.

Regnbågskören
2020 inleddes som ett normalt år. Kören inledde repetitionerna i slutet av januari med målet
att ha vårkonsert i slutet av maj eller början av juni. Kören har repeterat i musiksalen på
Sorgenfriskolan varje tisdag mellan 18.30 och 21.00. Detta gjorde vi fram till och med
årsmötet den 17 mars. Efter det beslutade styrelsen att ställa in alla repetitioner under våren
2020 på grund av den rådande pandemin.
I april valde kören att göra en film för att uppmärksamma vårt 5-årsjubileum. Filmen bestod
av att varje medlem sjöng in och filmade sin del separat och sedan redigerade vår körledare
Martin Ståhl ihop det till en film som publicerades på Facebook och Youtube.
https://fb.watch/3UwhIV15dT/
I augusti beslutade styrelsen att körens repetitioner skulle återupptas från och med slutet av
augusti och att dessa skulle ske utomhus med sikte på en julkonsert utomhus i december
2020. I oktober när pandemin förvärrades och restriktionerna blev hårdare beslutade
styrelsen återigen att ställa in alla repetitioner till dess att pandemisituationen förbättras.
Under 2020 har Malmö Regnbågskör haft 15 medlemmar. Styrelsen har bestått av
ordförande Peter Olsson, sekreterare Axel Repka och kassör Heather Schoonover. Martin
Ståhl har varit körens konstnärliga ledare och ständigt adjungerad till styrelsens möten.
Samarbetspartners under året
 Malmö Stad
 Länsstyrelsen Skåne
 Socialstyrelsen
 RFSL Rådgivningen Skåne
 HabitatQ
 Hbtqi-Studenterna
 Malmö Närradioförening
 Transcreative UK
 Transfest Stockholm
 Tillsammans gör vi Skillnad
 Page 28
 Kivra förlag - Jeanette Rosengren
 Öresund Transfers
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Resultaträkning
Belopp i kr

2020-01-012020-12-31

2019-01-012019-12-31

736 409
736 409

32 590
1 014 702
1 047 292

-579 837
-441 736

-472 405
-371 871

-2 129
-287 293

203 016

Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

-573
-287 866

-1 858
201 158

Resultat före skatt

-287 866

201 158

Årets resultat

-287 866

201 158

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av/nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Rörelseresultat
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2020-12-31

2019-12-31

2

48 943
48 943

-

48 943

-

77 199
28 209
105 408

55 704
20 505
76 209

Kassa och bank

551 796

571 398

Summa omsättningstillgångar

657 204

647 607

SUMMA TILLGÅNGAR

706 147

647 607

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2020-12-31

2019-12-31

318 569
318 569

606 435
606 435

318 569

606 435

3 750
49 101
334 727
387 578

12 222
28 950
41 172

706 147

647 607

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

1

Bundet eget kapital
Eget kapital i ideella föreningar och stiftelser

Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer
Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna upplysningar
Årsbokslutet har upprättat i enlighet med bokföringslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd
(BFNAR 2017:3) om årsbokslut.
Erhållna gåvor i form av tillgångar
Erhållna gåvor redovisas och värderas enligt BFNAR 2002:10, Redovisning av gåvor i ideella
föreningar och registrerade trossamfund.
Med gåva avses tillgång som lämnas utan krav på ekonomisk motprestation. Gåvor utgör
anläggningstillgång om den är avsedd att stadigvarande brukas eller innehas i verksamheten. Övriga
gåvor utgör omsättningstillgångar. Anskaffningsvärdet för en gåva är verkligt värde.
Erhållna gåvor värderas till verkligt värde vid gåvotillfället.
Verkligt värde för en gåva som är en anläggningstillgång är detsamma som försäljningsvärdet eller,
om en fungerande marknad saknas, återanskaffningsvärdet. Verkligt värde för en gåva i form av
likvida medel är detsamma som nominellt värde. För gåvor som är andra omsättningstillgångar än
likvida medel är verkligt värde nettoförsäljningsvärdet för artiklar som skall säljas och försäkringsvärdet
för de artiklar som genast skall skänkas vidare.
Erhållna gåvor redovisas netto, dvs. efter avdrag för försäljnings- och hanteringskostnader.
Intekten som uppstår vid värderingen av gåvan redovisas bland föreningens intäkter.

Intäktsredovisning
Till intäkter redovisas till det verkliga värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas.
Erhållna gåvor
Erhållna gåvor redovisas enlight BFNAR 2002:10, Redovisning av gåvor i ideella föreningar och
registrerade trossamfund, vilket innebär att gåvan intäktsredovisas när gåvan sakrättsligt är
genomförd.
Intäkten motsvarar tillgångens anskaffningsvärde.
Erhållna bidrag
Som bidrag räknas likvida medel som en förening erhåller från en bidragsgivare som är ett
offentligrättsligt organ. Ett vilkorat bidrag är att bidrag som förenats med villkor som innebär
återbetalningsskyldighet om villkoret inte uppfylls.
Erhållna bidrag redovisas enligt BFNAR 2002:11, Redovisning av bidrag av likvida medel till ideella
föreningar och registrerade trossamfund från offentligrättsliga organ.
Ett bidrag intäktsredovisas i den perioden då bidraget utbetalas till föreningen. Om bidraget är till för att
täcka specifika kostnader sker intäktsredovisningen på sådant sätt att intäkten ställs mot de kostnader
som bidraget är avsett att täcka.
Intäktsredovisningen av ett villkorat bidrag sker endast när det med hög grad av sannolikhet kan
bedömas att bidraget inte kommer att återkrävas.
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RFSL:S MALMÖAVDELNING
846001-3413

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat
restvärde. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknande livslängd.
Följande avskrivningsprocent har tillämpats, varvid hänsyn tagits till innehavstiden för under året
förvärvade och avyttrade tillgångar.
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar:
-Inventarier, verktyg och installationer

% per år
5

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som
ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.
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RFSL:S MALMÖAVDELNING
846001-3413

Not 1 Eget kapital
Belopp i kr om inget annat anges
2020-12-31
606 435
-287 866
318 569

Eget kapital vid årets ingång
Årets resultat
Eget kapital vid årets utgång

Not 2 Inventarier, verktyg och installationer
2020-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
-Nyanskaffningar
Vid årets slut

51 072
51 072

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden
Vid årets slut

-2 129
-2 129

2019-12-31

Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut

48 943

Not 3 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Revisions arvode
Boksluts arvode
Upplupna semesterlöner
Upplupna lagstadgade sociala avgifter
Corona stöd
TIA bidrag
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RFSL:S MALMÖAVDELNING
846001-3413

Underskrifter
Dag som framgår av min underskrift

Kenan Jozwiak
Ordförande

Anna Jastrzembska
Vice Ordförande

Claes Gylling
Kassör

Erik Roshagen
Ledamot

Philipp Marra
Ledamot

Dag som framgår av min underskrift

Maria Danckler
Auktoriserad revisor
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Deltagare
ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2021-03-22 16:36:14 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: MARIA DANCKLER

Datum

Maria Danckler
Auktoriserad revisor
maria.danckler@pwc.com
Leveranskanal: E-post

RFSL:S MALMÖAVDELNING 846001-3413 Sverige

Signerat med Svenskt BankID
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Namn returnerat från Svenskt BankID: ANNA JASTRZEMBSKA

Datum

Anna Jastrzembska
anna@malmo.rfsl.se
Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID
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Namn returnerat från Svenskt BankID: Kenan Adam Jozwiak

Datum

Kenan Jozwiak
kenan@malmo.rfsl.se
Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2021-03-18 09:52:02 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: CLAES GYLLING

Datum

Claes Gylling
claes@malmo.rfsl.se
Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2021-03-19 09:15:02 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Erik Petter Roshagen

Datum

Erik Roshagen
erik@malmo.rfsl.se
Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2021-03-18 11:47:50 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: PHILIPP' R MARRA

Datum

Philipp Marra
philipp@malmo.rfsl.se
Leveranskanal: E-post
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Årsbokslut för

RFSL:S MALMÖAVDELNING
846001-3413
Räkenskapsåret
2020-01-01 - 2020-12-31

Innehållsförteckning:
Resultaträkning
Balansräkning
Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer
Noter till balansräkning
Underskrifter
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RFSL:S MALMÖAVDELNING
846001-3413

Resultaträkning
Belopp i kr

2020-01-012020-12-31

2019-01-012019-12-31

736 409
736 409

32 590
1 014 702
1 047 292

-579 837
-441 736

-472 405
-371 871

-2 129
-287 293

203 016

Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

-573
-287 866

-1 858
201 158

Resultat före skatt

-287 866

201 158

Årets resultat

-287 866

201 158

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av/nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Rörelseresultat
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RFSL:S MALMÖAVDELNING
846001-3413

Balansräkning
Belopp i kr

Not

2020-12-31

2019-12-31

2

48 943
48 943

-

48 943

-

77 199
28 209
105 408

55 704
20 505
76 209

Kassa och bank

551 796

571 398

Summa omsättningstillgångar

657 204

647 607

SUMMA TILLGÅNGAR

706 147

647 607

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
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RFSL:S MALMÖAVDELNING
846001-3413

Balansräkning
Belopp i kr

Not

2020-12-31

2019-12-31

318 569
318 569

606 435
606 435

318 569

606 435

3 750
49 101
334 727
387 578

12 222
28 950
41 172

706 147

647 607

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

1

Bundet eget kapital
Eget kapital i ideella föreningar och stiftelser

Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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RFSL:S MALMÖAVDELNING
846001-3413

Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer
Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna upplysningar
Årsbokslutet har upprättat i enlighet med bokföringslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd
(BFNAR 2017:3) om årsbokslut.
Erhållna gåvor i form av tillgångar
Erhållna gåvor redovisas och värderas enligt BFNAR 2002:10, Redovisning av gåvor i ideella
föreningar och registrerade trossamfund.
Med gåva avses tillgång som lämnas utan krav på ekonomisk motprestation. Gåvor utgör
anläggningstillgång om den är avsedd att stadigvarande brukas eller innehas i verksamheten. Övriga
gåvor utgör omsättningstillgångar. Anskaffningsvärdet för en gåva är verkligt värde.
Erhållna gåvor värderas till verkligt värde vid gåvotillfället.
Verkligt värde för en gåva som är en anläggningstillgång är detsamma som försäljningsvärdet eller,
om en fungerande marknad saknas, återanskaffningsvärdet. Verkligt värde för en gåva i form av
likvida medel är detsamma som nominellt värde. För gåvor som är andra omsättningstillgångar än
likvida medel är verkligt värde nettoförsäljningsvärdet för artiklar som skall säljas och försäkringsvärdet
för de artiklar som genast skall skänkas vidare.
Erhållna gåvor redovisas netto, dvs. efter avdrag för försäljnings- och hanteringskostnader.
Intekten som uppstår vid värderingen av gåvan redovisas bland föreningens intäkter.

Intäktsredovisning
Till intäkter redovisas till det verkliga värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas.
Erhållna gåvor
Erhållna gåvor redovisas enlight BFNAR 2002:10, Redovisning av gåvor i ideella föreningar och
registrerade trossamfund, vilket innebär att gåvan intäktsredovisas när gåvan sakrättsligt är
genomförd.
Intäkten motsvarar tillgångens anskaffningsvärde.
Erhållna bidrag
Som bidrag räknas likvida medel som en förening erhåller från en bidragsgivare som är ett
offentligrättsligt organ. Ett vilkorat bidrag är att bidrag som förenats med villkor som innebär
återbetalningsskyldighet om villkoret inte uppfylls.
Erhållna bidrag redovisas enligt BFNAR 2002:11, Redovisning av bidrag av likvida medel till ideella
föreningar och registrerade trossamfund från offentligrättsliga organ.
Ett bidrag intäktsredovisas i den perioden då bidraget utbetalas till föreningen. Om bidraget är till för att
täcka specifika kostnader sker intäktsredovisningen på sådant sätt att intäkten ställs mot de kostnader
som bidraget är avsett att täcka.
Intäktsredovisningen av ett villkorat bidrag sker endast när det med hög grad av sannolikhet kan
bedömas att bidraget inte kommer att återkrävas.
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RFSL:S MALMÖAVDELNING
846001-3413

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat
restvärde. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknande livslängd.
Följande avskrivningsprocent har tillämpats, varvid hänsyn tagits till innehavstiden för under året
förvärvade och avyttrade tillgångar.
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar:
-Inventarier, verktyg och installationer

% per år
5

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som
ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.
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RFSL:S MALMÖAVDELNING
846001-3413

Not 1 Eget kapital
Belopp i kr om inget annat anges
2020-12-31
606 435
-287 866
318 569

Eget kapital vid årets ingång
Årets resultat
Eget kapital vid årets utgång

Not 2 Inventarier, verktyg och installationer
2020-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
-Nyanskaffningar
Vid årets slut

51 072
51 072

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden
Vid årets slut

-2 129
-2 129

2019-12-31

Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut

48 943

Not 3 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Revisions arvode
Boksluts arvode
Upplupna semesterlöner
Upplupna lagstadgade sociala avgifter
Corona stöd
TIA bidrag
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8 950
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2019-12-31
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RFSL:S MALMÖAVDELNING
846001-3413

Underskrifter
Dag som framgår av min underskrift

Kenan Jozwiak
Ordförande

Anna Jastrzembska
Vice Ordförande

Claes Gylling
Kassör

Erik Roshagen
Ledamot

Philipp Marra
Ledamot

Dag som framgår av min underskrift

Maria Danckler
Auktoriserad revisor
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Deltagare
ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige
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Namn returnerat från Svenskt BankID: MARIA DANCKLER

Datum

Maria Danckler
Auktoriserad revisor
maria.danckler@pwc.com
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RFSL:S MALMÖAVDELNING 846001-3413 Sverige
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Anna Jastrzembska
anna@malmo.rfsl.se
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2021-03-22 10:25:54 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Kenan Adam Jozwiak

Datum

Kenan Jozwiak
kenan@malmo.rfsl.se
Leveranskanal: E-post
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2021-03-18 09:52:02 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: CLAES GYLLING

Datum

Claes Gylling
claes@malmo.rfsl.se
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Namn returnerat från Svenskt BankID: Erik Petter Roshagen

Datum

Erik Roshagen
erik@malmo.rfsl.se
Leveranskanal: E-post
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Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i RFSL:s Malmöavdelning, org.nr 846001-3413

Rapport om årsbokslutet
Uttalande
Jag har utfört en revision av årsbokslutet för RFSL:s Malmöavdelning för år 2020.
Enligt min uppfattning har årsbokslutet i allt väsentligt upprättats i enlighet med bokföringslagen.

Grund för uttalande
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till
föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina
uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsbokslutet upprättas och för att bokföringslagen tillämpas vid
upprättande av årsbokslutet. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för
att upprätta ett årsbokslut som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsbokslutet ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta
verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om
styrelsen avser att likvidera föreningen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till
att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsbokslutet som helhet inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse
som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en
revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet
om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de
enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i
årsbokslutet.
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen. Dessutom:
●

●
●
●

identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsbokslutet, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för
en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för min
revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men
inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.
utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid
upprättandet av årsbokslutet. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om
huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som
kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen
att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på
upplysningarna i årsbokslutet om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsbokslutet. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som
inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra
att en förening inte längre kan fortsätta verksamheten.
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●

utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsbokslutet, däribland
upplysningarna, och om årsbokslutet återger de underliggande transaktionerna och händelserna i
enlighet med bokföringslagen.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten
för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland eventuella
betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalande
Utöver min revision av årsbokslutet har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för RFSL:s
Malmöavdelning för år 2020.
Vi tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalande
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet
Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt
fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt
avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot föreningen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot föreningen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och har en
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på
revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana
åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle
ha särskild betydelse för föreningens situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag,
vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet.

Anmärkning
Utan att det påverkar mina uttalanden vill jag anmärka på att årsmötet 2020 inte har hållits inom den tid som
stadgarna föreskriver.
Dag som framgår av min signering

Maria Danckler
Auktoriserad revisor
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Budget 2022
ÅR Namn
Rörelseintäkter, kärnverksamhet

Konto beskrivning
Arrangemangsintäkter
Servering, mat

Rörelseintäkter, övriga

Medlemsavgifter
Bidrag - Stat
Bidrag - Kommun
Bidrag - Övrigt

Rörelsekostnader, kärnverksamhet

Arrangemangskostnader
Inköp, mat

Rörelsekostnader, övriga

Lokalhyra
El, belysning
Städning och renhållning
Resekostnader, övr
Reklam och PR
Kontorsmateriel och trycksaker
Telekommunikation
Datakommunikation
Postbefordran
Föreningsförsäkringar
Ersättningar till revisorer
Redovisningstjänster
Medlems- och föreningsavgifter

Personalkostnader

Arvoden, medlemmar
Arvoden, föreläsare
Löner, tjänstemän
Sociala avgifter

Avskrivningar

Avskrivningar på maskiner
Inventarier och verktyg

Engångsposter

Föreningskostnader, övr

Totalsumma
6 000
25 000
31 000
80 000
100 000
594 000
960 000
1 734 000
-311 820
-9 000
-320 820
-216 000
-6 000
-25 500
-36 000
-2 600
-7 800
-5 000
-8 000
-3 000
-6 000
-22 000
-3 600
-2 900
-344 400
-51 000
-10 000
-743 800
-249 716
-1 054 516
-672
-20 592
-21 264
-24 000
-24 000
0

Preliminär Verksamhetsplan 2022
RFSL Malmö kommer att fortsätta arbeta med att uppfylla avdelningens stipulerade
ändamål. Vi vill och ska fortsätta att vara en aktiv röst och aktör i Malmö med omnejd, än
mer än vid tidigare år. Vi ska upprätthålla de projekt vi tidigare haft och långsiktigt förankra
de nya projekt och verksamheter vi utvecklat under denna styrelse. Således kommer vi
representera fler av vår målgrupps intressen.
Årets styrelse för RFSL Malmö är större och mer aktiv än vad vi varit de senaste åren. Vi har
lagt stort fokus på att upprätthålla den verksamhet som tidigare varit lyckad, och på samma
sätt är målet att integrera nya projekt och verksamheter i vår organisation så att även de kan
frodas och möta fler i vår målgrupp mer effektivt. Byten av styrelser i ideella organisationer
är ofta svåra att göra utan att verksamheten tar skada. Vi har i år därför fokuserat på att
dokumentera det administrativa arbetet och protokollföra allt i större detalj, så
nästkommande styrelse enklare ska kunna ta över arbetet från där det slutade, utan att
uppfinna hjulet på nytt. Detta gäller allt från dokumentationen av projekt och
kontaktpersoner, till kartläggning av finansiering och offentliga dokument. Vi hoppas
dessutom på att anställningen av vår personal kommer underlätta övergången från årets till
nästa års styrelse, då deras kunskap och insikt i vår verksamhet kan förmedlas mer effektivt.
Vi tror på att denna kontinuitet upprätthålls med den allt mer tydliga styrningen vi utvecklar
internt, och framför allt med de anställda vi har och behöver ha kvar när nya tillkommer som
styrelsemedlemmar.
Vårt mål för 2022 är att engagera fler medlemmar i den befintliga verksamheten, exempelvis
genom större regelbundna träffar och konferenser utöver årsmötet, samt försöka motivera
dem till att vara med att skapa nya former av verksamhet. Vi ämnar hålla bättre kontakt med
medlemmarna genom regelbundna mailutskick med kommande aktiviteter, upprätthålla och
förbättra vår aktivitet på sociala medier och utveckla vår radio- och poddverksamhet så den
når ut till fler inom och utanför vårt community och Malmö stad. Vi har under året påbörjat att
göra vår hemsida mer tillgänglig och transparent för våra medlemmar, och syftar till att
fullständiggöra det till nästa år. Hemsidan är inte minst även viktig för de medlemmar som
inte har tillgång till Facebook och andra sociala medier vi finns på.
Vi ska, liksom föregående år, sträva efter att ha ett mer intersektionellt och normkritiskt
perspektiv på vår verksamhet. Både för den utåtriktade verksamheten, den som berör
medlemmarna och internt inom styrelsen. Denna strävan är snarare en ständig påminnelse i
åtanke för utvecklandet av vår verksamhet, än ett slutmål. I samarbete med RFSL
Rådgivningen kommer vi hålla i en internutbildning inom ämnet. Det är något vi kommer
dokumentera och förmedla till nästa års styrelse, så det så småningom kan
institutionaliseras internt för framtida styrelser att gå igenom. Vi satsar på att ha allt större
förbindelser med förbundet verksamhetsmässigt, både under och efter Pride, för att
effektivisera vårt arbete så kommande styrelser enklare kan informeras av den vision och de
principer vi förhåller oss till som organisation. Vi representerar en heterogen målgrupp med
intressen som inte alltid är självklara för alla dess medlemmar. Det är således ett viktigt mål
för framtiden att förankra vår vision och våra principer tätare med den organisation vi tillhör
Även detta ser vi bidra till kontinuitet och således bör inge förtroende, så våra medlemmar

vet var vi står och vad vi kämpar för när frågor vi representerar blir en del av den allmänna
debatten.
RFSL Malmö kommer att delta i olika Prideevenemang i Skåne, i den mån de kan
arrangeras med tanke på Covid-19 pandemin, och då i synnerhet det stora eventet
WorldPride / EuroGames i augusti 2021. Vårt arbete där är något vi ämnar att följa upp. Vi
vill inte att avgörande frågor för vårt community börjar och slutar under Pride, utan vårt mål
för 2022 är att fortsätta sätta hbtqi-frågor på dagordningen. Vi har under årets styrelse redan
utvecklat vårt samarbete med andra intresseorganisationer som delar vår vision, vilket vi vill
fortsätta med i större utsträckning under 2022 med fler panelsamtal, workshops och dylikt
mellan politiker, allmänheten och vårt hbtqi-community.
Corona-pandemin påverkar naturligtvis vår verksamhet även i år, precis som förra året.
Eftersom RFSL Malmö först och främst är en mötesplats, uppstår en del hinder att hålla
möten i en lokal. Eftersom regeringens rekommendationer och begränsningar påverkar vårt
arbete, måste vi agera i enlighet med dessa för våra medlemmars säkerhet. Vi ser dock ljust
på framtiden, och har redan börjat planera hur vi kan genomföra event vid tidpunkter
framöver när pandemin förhoppningsvis inte längre närvarar, eller åtminstone till mindre
grad. En positiv följd av restriktionerna är vårt etablerande av sociala medier och framför allt
digitala kommunikativa plattformar. Det har möjliggjort för oss att nå ut till fler, som även
innan pandemin haft svårare att närvara fysiskt i vår lokal. Vid framtida event som primärt
hålls fysiska, har vi därför en möjlighet att förmedla våra event via dessa digitala plattformar
också.
Vi ämnar att under året utveckla ett volontärnätverk, vilket vi redan påbörjat. I samarbete
med tre andra RFSL-avdelningar har vi skapat ett internt nationellt utskott för att utveckla ett
system för att värva, behålla och informera volontärer till våra projekt och event. Det är något
vi vill integrera fullständigt till 2022 för att underlätta nästkommande styrelsers arbete. Vi har
sedan hösten 2020 en verksamhetsutvecklare anställd. Vår verksamhetsutvecklare arbetar
delvis med detta, att öka volontärnätverket, samt söka anslag för att skapa nya
verksamheter åt RFSL Malmö, verksamheter som även i högre grad innefattar ungdomar.
Vår verksamhetsutvecklare är till stor hjälp som stöd till våra projekt i det löpande arbetet
under året. Att Seniorprojektet tillika Newcomers varit så framgångsrika, är inte minst våra
anställdas förtjänst. Deras kunskap och erfarenhet inom verksamhetsutveckling har bidragit
till denna framgång. Därför är det viktigt att vi till nästa år siktar på att förlänga deras
anställning, för verksamhetens utveckling och kontinuitet.

Medlemspuben
Kärt barn många namn. Vi har tidigare haft både klubbkvällar och pubkvällar på olika ställen,
men pandemin stoppade vår verksamhet tillfälligt. Vi är långt gången i processen av att
påbörja en pubverksamhet för medlemmar igen, och målet är att starta detta under World
Pride. Till 2022 är ambitionen att vår medlemspub kommer vara ett kontinuerligt event i vår
lokal, där alla är välkomna som är medlemmar. Det är väldigt efterfrågat bland våra
medlemmar, och vi har redan hittat volontärer för eventet.

Newcomers Verksamheterna
För Newcomers har vi förhoppningar om att kunna fortsätta på liknande sätt som tidigare
även under 2022. Vi har redan under året dock mött vissa svårigheter för projektets
överlevnad. Vi beviljades TiA-medel (Tidiga insatser för asylsökande) från Länsstyrelsen
Skåne för början av 2021, men vi fick dessvärre avslag för ansökan som gjordes i början av
året för resten av året. Det är olyckligt, då vi inte delar uppfattningen om att behovet drastiskt
minskar. För hbtqi-asylsökande och nyanlända ser vi en fortsatt efterfrågan för hjälp, och vår
organisation med Newcomers står i en unik position av att erbjuda förståelse i vårt stöttande
och juridiska arbete, då projektet leds av hbtqi-personer med bakgrund som asylsökande.
Vid avslaget fick vi motiveringen att vår ansökan var fullständig och korrekt, och
Länsstyrelsen instämmer att rollen vi fyller är viktigt och avgörande för vår målgrupp. De
kunde hursomhelst inte bevilja ansökan, då politiska beslut resulterat i mindre bidrag för dem
att dela ut i år. Vi fyller med denna verksamhet en unik roll som kompletterar Malmö Stads
arbete för att skapa en tryggare miljö för asylsökande, då många asylsökande
hbtqi-personer kommer från länder med mindre tillåtande kultur, där en trygg mötesplats och
juridiskt stöd med expertis inom hbtqi sällan finns att tillgå rent allmänt inom forumen för
asylsökande. För 2022 hoppas vi på att fler offentliga aktörer ser värdet i vår viktiga
verksamhet, så vi kan fortsätta att hjälpa denna målgrupp som alltför ofta försummas både
inom communityt, bland asylsökande grupper och allmänt i samhället. Vi kommer göra allt vi
kan för att uppnå detta mål.
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: till
exempel soundcloud.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.
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 Covid-19 ut, varför verksamheten därefter fick förläggas utomhus. Detta
har fortsatt under 2021, men så snart pandemin är över 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. Projektet
beviljades anslag även under 2021, vilket möjliggjort att möta behoven och minska
hbtqi-seniorers ensamhet i Malmö. Seniorgruppen har bemötts med fantastisk respons från
målgruppen, och förbundet har återkommande berömt projektet för att vara en av de mest
framgångsrika nationellt. Många inom målgruppen har vid detta laget vaccinerats, och de
många ofrivilligt ensamma äldre som målgruppen består av kommer inom snar framtid
kunna träffas fysiskt i större utsträckning. Förra året hade seniorgruppen interna samarbeten
med andra projekt, som vår Radio RFSL där en poddserie skapades följt av kortfilmer som
dokumenterade vissa i målgruppens upplevelser som hbtqi-person under olika decennier.
Detta material kommer visas under World Pride på olika ställen, och ambitionen är att vidare
använda oss av och utveckla materialet för kommande år. Vi kommer fortsätta våra träffar
när omständigheterna tillåter, om söndagarna samt tisdagarna med fika, utflykter och dylikt.

QueerFeministerna
Queerfeministerna är en nyetablerad grupp vars fokus är på queera kvinnor och
transpersoner. Målet med gruppen för det kommande året är att förse med ett tryggt
sammanhang för marginaliserade könstillhörigheter och att utmana hetero- och cisnormen
samt patriarkala strukturer inom queera rum. Det primära fokuset är att bekämpa transfobi
och betona behovet av inkludering genom dels utbildning internt och externt och dels sociala
event för allmänheten. Verksamheten bidrar med en plattform för diskussion och samtal om
komplexiteterna kring kön och privilege. Således kommer målgruppen/målgrupperna ges
bättre förutsättningar för att förstå dem själva, ha förståelse för andra och utmana transfobi i
olika situationer. Förutom att utbilda, kommer projektets fokus även ligga på glädjen inom
queera forum, som kontrast till den ständiga kampen om att försvara, förklara och legitimera
sig själv för allmänheten. Regelbundna event under kommande år – som fikaträffar, picnics,
workshops eller utflykter – kommer ge en stor möjlighet för målgruppen att kunna vara sig
själva i ett tryggt och välkommet forum. Det har varit ett länge efterfrågad verksamhet, och
till nästa år är målet att QueerFeministerna ska vara fullständigt etablerat i vår organisation,
med än fler medlemmar och fler event. Det är en viktig röst som vi hoppas kunna integrera i
mer allmänna event, och integrera deras representation allt mer i vårt påverkansarbete.
spAce
spAce är en grupp och mötesplats för medlemmar på aromantiska och/eller asexuella
spektrat, ofta kallat a-spektrat. Fokus för denna verksamhet är att bygga en gemenskap för
målgruppen, vars utsatthet inom queer-communityt är högt. Social isolering,
självmordstankar och allmänt låg livsglädje bland annat väldigt förekommande för
målgruppen. Utöver en trygg och relationsbyggande mötesplats för ökad gemenskap och
minskad ofrivillig ensamhet, är verksamhetens andra syfte att utbilda, inom och utanför vårt
community, för ökad acceptans och förståelse. Efterfrågan är stor: Verksamheten började ett
instagram konto i mars som redan (maj 2021) nått 321 följare. Innan vi började en
verksamhet för målgruppen inom vårt community, har vi på RFSL Malmö hållit i två offentliga
föreläsningar, under Aro week i februari i år, och Ace week i oktober i fjol. Dessa hade 335
respektive 515 tittare när de sändes på Instagram Live. Verksamheten har haft digitala
veckomöten sedan starten i mars. Nu när målgruppen har en given tillhörighet till vår
verksamhet i stort, hoppas vi på att under nästa år kunna nå de framgångar vi satt som mål
– att uppmärksamma och utbilda internt och externt, inom och utom communityt, genom att
föra en mötesplats veckovis och etablera fler event eller föreläsningar för och av a-spektrat.

Queerkidz
Vi är stolta över att ha etablerat denna grupp av queera föräldrar med barn i yngre åldrar,
som veckovis träffas i vår lokal för att skapa en gemenskap och mötesplats. Under årets
World Pride kommer denna verksamhet närvara med ett par event vars syfte är att
uppmärksamma verksamheten och bjuda in fler queera föräldrar, då det finns många i
Malmö som är hbtqi och förälder som kan bidra med erfarenheter och gemenskap. Målet för
2022 är att bli ännu större och förhoppningsvis även utveckla en utbildning inom
verksamheten. Dels för allmänheten och dels för vårt community, för förståelsen över att
vara hbtqi och förälder.
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Stadgar för RFSL Malmö
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.

§ 1 Föreningens namn
§ 1.1 Föreningens namn är RFSL Malmö

§ 2 Tillhörighet
§ 2.1 RFSL Malmö är en ideell förening och en avdelning inom RFSL –
Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras
rättigheter.
§ 2.2 Avdelningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

§ 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 människor,
oavsett sexuell läggning och könsidentitet och oavsett hur de väljer att uttrycka
denna läggning eller identitet, har 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 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.

§ 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 utesluta en medlem som allvarligt skadat
avdelningens verksamhet eller anseende eller om andra allvarliga skäl finns. Ett
sådant beslut fattas av styrelsen med två tredjedelars (2/3) majoritet och under
sluten omröstning. Medlemmen måste ges tillfälle att yttra sig inför styrelsen
innan beslut om uteslutning fattas. Medlemmen har rätt att överklaga beslutet
på nästkommande årsmöte.
§ 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.
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§ 5 Organisation
§ 5.1 Årsmöte
§ 5.1.1 Avdelningens högsta beslutande organ är årsmötet.
§ 5.1.2 Årsmötet ska hållas senast före 31 mars varje år.
§ 5.1.3 Medlemmarna ska ha fått sin kallelse till årsmötet senast sex (6) veckor
före årsmötet.
§ 5.1.4 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.
§ 5.1.5 Motioner till årsmötet ska ha kommit till styrelsen senast fyra (4) veckor
före årsmötet.
§ 5.1.6 Handlingar för ärenden som ska behandlas vid årsmöte ska vara
tillgängliga för medlemmarna senast två (2) veckor före årsmötet.
§ 5.1.7 Vid årsmötet ska följande frågor behandlas:
1. Årsmötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst
4. Val av årsmötespresidium
5. Mötesordförande
6. Mötessekreterare
7. Val av protokolljusterare
8. Val av rösträknare
9. Fastställande av dagordningen
10. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
11. Revisorernas berättelse
12. Fastställande av resultat- och balansräkning
13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
14. Propositioner
15. Motioner
16. Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret
17. Val:
18. Styrelse
19. Fastställande av mandatperiod och antalet ledamöter i styrelsen
20. Ordförande
iii. Kassör
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Övriga ordinarie ledamöter**
Ersättare
Kongressombud
Valberedning
Revisorer
Eventuella arbetsgrupper och övriga förtroendevalda
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7. Övriga frågor (ej beslutsfrågor)
8. Mötets avslutande.
**vid val av övriga ledamöter kan även t.ex. vice ordförande, sekreterare eller
andra benämnda
ledamotsposter utses
§ 5.2 Extra årsmöte
§ 5.2.1 Styrelsen ska kalla till extra årsmöte om den själv finner det nödvändigt.
§ 5.2.2 Styrelsen ska kalla till extra årsmöte om någon av avdelningens
revisorer eller förbundets revisorer så begär.
§ 5.2.3 Det extra årsmötet får endast behandla den eller de frågor som föranlett
mötet, vilket ska framgå i kallelsen.
§ 5.2.4 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.
§ 5.2.5 Ett extra årsmöte ska hållas senast fem (5) veckor efter det att begäran
om detta kommit in till styrelsen.
§ 5.2.6 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.
§ 5.2.7 Medlemmarna ska ha fått sin kallelse till extra årsmötet senast två (2)
veckor före årsmötet.
§ 5.2.8 Kallelsen ska innehålla uppgifter om datum, tid och plats för mötet.
Kallelsen ska också innehålla dagordningen för mötet.
§ 5.2.9 På extra årsmötet ska följande frågor behandlas.
Årsmötets öppnande
Fastställande av röstlängd
Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst
Val av årsmötespresidium
Mötesordförande
Mötessekreterare
Val av protokolljusterare
Val av rösträknare
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Fastställande av dagordningen
Den eller de frågor som föranlett det extra årsmötets utlysande
Övriga frågor (ej beslutsfrågor)
Mötets avslutande
§ 5.3 Styrelsen
§ 5.3.1 Styrelsen väljs av årsmötet. Styrelsen är avdelningens näst högsta
beslutande organ.
§ 5.3.2 Styrelsen ska bestå av ett udda antal ledamöter, minst fem (5) 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.
§ 5.3.3 Styrelsen leder föreningsverksamheten och ansvarar för avdelningens
ekonomi. Styrelsen ska också verkställa och följa upp de beslut som årsmötet
har fattat.
§ 5.3.4 Styrelsen ska ha minst sex (6)protokollförda möten om året.
§ 5.3.5 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.
§ 5.3.6 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.
§ 5.3.7 Beslut taget per capsulam ska protokollföras och ska tas upp vid nästa
styrelsemöte.
§ 5.3.8 Endast den som är medlem i avdelningen kan bli vald som
styrelsemedlem.
§ 5.3.9 En person som är anställd av avdelningen eller som är valberedare eller
revisor i avdelningen kan inte vara styrelsemedlem.
§ 5.3.10 Ordförande kallar till styrelsens möten. Denna uppgift kan delegeras.
§ 5.3.11 Styrelsen ansvarar för att till årsmötet överlämna
verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse över avdelningens verksamhet
under det gångna verksamhetsåret.
§ 5.3.12 Styrelsen ansvarar för att till årsmötet överlämna en verksamhetsplan
och budget för nästa verksamhetsår.
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§ 5.3.13 Styrelsen kan adjungera personer antingen för enskilda ärenden, helt
möte eller längre tid.

§ 6 Beslut
§ 6.1 Beslut fattas med enkel majoritet utom då annat anges. Vid personval ska
relativ majoritet tillämpas.
§ 6.2.1 Vid personval ska omröstningen vara sluten om någon begär det.
§ 6.2.2 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.
§ 6.3 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.
§ 6.4 Det är aldrig tillåtet att rösta genom fullmakt.

§ 7 Förvaltning
§ 7.1 Avdelningens verksamhets- och räkenskapsår är 1 januari – 31 december.
§ 7.2 Styrelsemedlemmar kan av styrelsen väljas till firmatecknare.
§ 7.3 Firma ska tecknas av två (2) i förening på ett sådant sätt som styrelsen
bestämmer.
§ 7.4 Styrelsen eller firmatecknare har rätt att meddela begränsade fullmakter,
exempelvis för bank- och postärenden.

§ 8 Revision
§ 8.1 Avdelningen ska ha minst två (2) revisorer. Anlitas auktoriserad revisor
krävs endast en (1).
§ 8.2 Revisorerna ska fortlöpande under verksamhetsåret granska styrelsens
och eventuella arbetsgruppers arbete och förvaltning.
§ 8.3 Avdelningens eller förbundets revisorer har rätt att omedelbart få ta del av
alla handlingar som rör avdelningen.
§ 8.4 Bokslutet ska ha kommit till revisorerna senast fyra (4) veckor innan
årsmötet.
§ 8.5 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.
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§ 8.6 Revisionsberättelse ska ha kommit till styrelsen senast tre (3) veckor före
ordinarie årsmöte.

§ 9 Stadgetolkning och ändring av stadgarna
§ 9.1 För avdelning gäller de avdelningsstadgar som kongressen har beslutat.
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.
§ 9.2 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.
§ 9.3 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.
§ 9.4 Förbundsstyrelsen avgör tvister i avdelningen rörande tolkning av dessa
stadgar och eventuella tilläggsstadgar.

§ 10 Upplösning av avdelningen
§ 10.1 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.
§ 10.2 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.
§ 10.3 Avdelningens medel och tillgångar ska efter upplösningen tillfalla
Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras
rättigheter (RFSL).
§ 10.4 Avdelningen kan inte lämna förbundet 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.
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