Verksamhetsplan för RFSL Helsingborg 2014
Inledning
RFSL Helsingborg är en förening som är nystartad sedan februari 2013. Det finns en lång historia
där föreninegn har funnits vid tidigare tillfällen men har lags ned på grund av utomstående
motkrafter samt bristande engagemang.
Detta är något som kommer prägla de första verksamhetsåren för denna nystartade förening och
kommer med stor sannolikhet sätta avtryck även i den närmaste framtiden. Styrelsen är av åsikten
att en långsam start med väl utarbetade visioner är den bästa vägen för att skapa en väl fungerande
verksamhet som kommer vara full av energi, vilja och aktiviteter.
Fokus kommer inledningsvis läggas på att värva medlemmar samt skapa och bibehålla en första
mötesplats, fördelaktigt som en caféverksamhet. Samtidigt kommer senare aktiviteter formuleras
och planeras för att successivt kunna implementeras i verksamheten för att säkerställa att styrelsen
och de existerande medlemmarna inte förlorar engagemanget därför att arbetsbördan skulle bli
orimligt hög samt att engagemanget bibehålls genom att kontinuerlig förbättring ses.
Engagemang i verksamheten bygger på att alla är delaktiga, alla kan engagera sig och att det pågår
en kontinuerlig dialog mellan styrelsen och föreningens medlemmar. Detta kommer säkerställas
genom att medlemmarna hålls informerade om styrelsens arbete genom lämpliga informationsvägar,
att medlemmarnas intresse för att delta och hjälpa till inventeras och tas tillvara samt att alla får
komma till tals och göra sig hörda på en jämlik och rättvis basis. RFSL arbetar aktivt mot
diskriminering och för jämställdet såväl extern som internt.

Medlemsvärvning
Som nystartad förening är det mycket viktigt att nå ut till befolkningen för att i första steget visa att
man finns samt för att värva medlemmar. För en fungerande verksamhet krävs det medlemmar som
är engagerade verksamheten och som aktivt och öppet stöder verksamhetens mål. Samtidigt finns
det många medlemmar som inte kan eller vill aktivt och öppet stödja verksamheten men som i stor
utsträckning har behov av det verksamheten kan erbjuda. Det är viktigt att båda behoven tydligt
kommuniceras och kan tillfredsställas.
Målen vad gäller medlemsvärvning för verksamhetsåret är:
•

Föreningen ska synas på Helsingborg Stads hemsida, RFSL:s hemsida och på andra
relevanta ställen på internet.

•

RFSL Helsingborgs verksamhet ska löpande kommuniceras i media för att nå ut till så
många som möjligt.

•

Informationsmaterial ska delas ut till skolor, vårdinrättningar och andra mötesplatser för
befolkningen möts.

•

Vi har för avsikt att ha vara delaktiga i Helsingborgs Stadsfest, något som i synnerhet kräver
aktiv hjälp från medlemmarna.

Medlemsvärvningen kommer sedan vara ett fortlöpande arbete där vi ska synas vid relevanta
sammankomster samt ha en aktiv dialog med media, kommun, skolor, vård samt andra relevanta
instanser.

Mötesplatser
Mötesplatser är en av de centrala punkterna för att skapa en hållbar och aktiv föreningen. Det är här
medlemmarna träffas och interagerar, det är här medlemmar och styrelsen träffas och kan föra en
konstruktiv dialog. Det är också här som en stor del av den centrala verksamheten sker. Det är en
grundförutsättning för att skapa ett aktivt medlemskap och som sedan kan ge aktivt
förändringsarbete gentemot offentlig, privat och ideell verksamhet.
Caféverksamhet
Den första mötesplatsen är en plats där medlemmar kan träffas för att träffa varandra och andra
likasinnade. En säker plats där man kan ge uttryck för sitt hela jag utan risk för repressalier från
andra. En plats att möta, samtala och diskutera med personer som är som en själv.
RFSL Helsingborg har i dagsläget samarbete med Manda'rin där vi lånar deras lokaler innan de
öppnar för allmänheten varannan lördag. Detta har fungerat bra och lockar upp till 15 medlemmar
vid varje träff. Träffarna är öppen för alla, är öppen och inkluderande. Kränkande beteende och
uttryck används och accepteras inte, varken gentemot varandra eller mot utomstående. Det är en
verksamhet som är öppen för alla som på något sätt defininerar sig inom begreppet hbtq, samt de
som stöder grupperna.
Långsiktiga mål för detta är:
•

Att ha en egen lokal, väl anpassad för verksamheten.

•

Ombytesrum för transpersoner.

•

Utökade öppettider.

Samtals och stödgrupper
Många hbtq-personer lever i en utsatt situation där det finns problem i privatlivet, arbetslivet och
kontakt med skola, vård och myndigheter. Problemsituationerna kan variera utifrån ens sexuella
läggning och könsidentitet samt utifrån ens livssituation. Det är av betydelse att man får diskutera
dessa problemsituationer med personer i samma situation för att söka stöd och finna lämpliga
lösningar.
Det finns ett otal möjliga samtals och stödgrupper och dessa ska utformas och startas utifrån behov.
När det finns någon eller några som vill driva en sådan grupp så ska de få aktivt stöd från
föreningen i form av lokal och organisation. Det finns många olika grupper som kan vara relevanta,
några förslag är män som har sex med män, homosexuella män, homosexuella kvinnor, bisexuella,
transpersoner, transvestiter, transsexuella, att komma ut, hbtq-personer med barn, anhöriga, hivpositiva, hbtq-personer med annan etnicitet, olika åldersgrupper och så vidare.
•

Dessa grupper förutsätter tillgång till lämpliga lokaler.

•

Antal möten och antal medlemmar som deltar ska redovisas för att öka möjligheten till
kommunala bidrag.

•

Grupperna ska vara öppna för nya deltagare, dess existens ska vara känd och föreningen ska
ha insyn i gruppernas arbete.

•

Grupperna ska vara inkluderande och inte driva frågor som motarbetar RFSL:s förbunds
verksamhetsplan.

Målen för detta är enligt följande:

•

Intresse för att driva olika grupper ska inventeras.

•

Finns intresse ska stöd ges för att ge möjlighet till att konstruktivt driva olika grupper.

Övriga aktiviteter
Andra former av aktiviteter kan utformas och arrangeras efter hand. Det handlar både som större
arrangemang som klubbar, festivaler, pride och dylikt. Men även om betydligt mindre arrangemang
som vandringar, idrottsföreningar, mindre kurser för medlemmar, till exempel inom fotografering
och så vidare. Möjligheterna är enorma.
Fördelen med denna typ av arrangemang är att det blir ett mer naturligt umgänge än en samtals eller
stödgrupp. Det finns inte alltid samma behov av att ha tillgång till lokal, eller det kan lösas på annat
sätt.
Det ska finnas möjlighet för alla medlemmar att initiera mindre arrangemang på egen hand.
Föreningen i sig ska vara behjälplig med att ge möjlighet att informera övriga medlemmar om att
arrangemanget finns. Det kan göras genom en separat mailinglista, genom en eventkalender på
Facebook samt hemsida och genom att ge information på de reguljära sammankomsterna.
Större arrangemang som kräver mer omfattande förarbete och engagemang samt koordination med
kommun och offentlig verksamhet bör koordineras med styrelsen.
Mål för detta är enligt följande:
•

En kontaktperson utses som sköter kontakten och sprider informationen vidare om
arrangemang.

•

Metod för att informera om arrangemang ska utarbetas.

•

Medlemmarna ska informeras om möjligheten och även uppmuntras till att aktivt delta.

Information och utbildningar
En andra central punkt i föreningens arbete är att synliggöra hbtq-personer som grupp samt
aktivt verka för en mer jämställt samhälle där hbtq-personer har samma rättigheter,
möjligheter och skyldigheter som alla andra. Detta görs genom att synas samt genom att
informera och utbilda.
Skolinformation
RFSL har en mycket bra utarbetad metod för information riktad till skolor. Skolungdomar är
en prioriterad grupp och denna möjlighet ska givetvis användas. Information om hbtqpersoner är något skolan är skyldig att ge sina elever, något många lärare är obekväma eller
ovana att undervisa i. Därför är det rimligt och vanligt att RFSL genomför dessa
utbildningsmoment.
Mål för detta är:
• Inventera antalet utbildade skolinformatörer i föreningen som gärna ställer upp,
utbilda fler vid behov.
• Ta kontakt med kommun och skolor i framförallt Helsingborg och inleda arbetet med
skolinformationer.

• Formerna ska följa de metoder som RFSL har definierat.
• Säkerställa att kompetensen finns för att hantera fakturor och löner.
Därefter sker fortlöpande informationsträffar hos skolorna för nya klasser. Med tiden
kommer också närliggande kommuners skolor kontaktas och erbjudas möjligheten till
skolinformation.
Vuxenutbildningar
Det finns inom RFSL även ett koncept för vuxenutbildningar som riktar sig till privat och offentlig
verksamhet samt även kan användas gentemot ideella föreningar. Utbildningar inom hbtq-kunskap
är efterfrågade.
Kraven som ställs på en vuxenutbildare är avsevärt högre än kraven på en skolinformatör. Det är
också en mycket annorlunda målgrupp, något som stället andra krav på utbildaren. Förbundet
anordnar en gång om året en utbildning för vuxenutbildare. I och med de högre krav som ställs på
sådana utbildare samt att det kräver helt andra kontakter ut i andra verksamheter så är detta något
som ligger lite längre in i framtiden.
Det är möjligt att redan nu börja titta på ett koncept för vuxenutbildningar där det sedan finns
följande långsiktiga mål:
•

Sätta ihop ett fungerande och flexibelt koncept för att erbjuda vuxenutbildningar.

•

Inventera villigheten och kompetensen bland medlemmar för att finna potentiella utbildare.

•

En person som agerar kontaktperson gentemot de som önskar köpa in utbildningen, samt
koordinerar arbetet.

•

Sätta ihop prisplan för olika former av utbildningar samt inventera kompetensen för att
hantera fakturor och löner.

Föreläsningar
Kampen om hbtq-personers lika möjligheter, rättigheter samt skyldigheter har varit lång. Mycket
kunskap om denna historia finns enbart hos dem som var med då och överförs av olika anledningar
sällan till nyare generationer. Det finns också starka polariseringar inom hbtq-spektrat där det finns
mycket goda anledningar till synliggöra och skapa en ökad medvetenhet för andra grupper inom
hbtq.
Samtidigt finns det många som vill agera aktivt i RFSL's namn för de frågor som berör RFSL men
som drar sig för att göra detta då man inte vet hur man går tillväga och vilken hjälp som finns att få.
Skolinformationer och vuxenutbildningar är något som riktar sig mot externa aktörer. Därför finns
det också ett behov av intern information, utbildning och kunskapsöverföring. Det kan också vara
relevant för de olika samtal och stödgrupperna att informera om vilka problem de har identifierat
och önskar ökat påverkandearbete för. Detta kan vara allt från kortare föreläsningar på en
halvtimme som ges vid de träffar som förekommer till mer planerade och koordinerande
utbildningsinsatser.
För detta formuleras följande kortsiktiga mål:
•

Inventera kompetensen och viljan bland medlemmarna att genomföra sådana här kortare
föreläsningar

•

Sätta ihop ett koncept och tidsplan för föreläsningarna. Se till att det koordineras.

•

Säkerställa att ingen grupp inte kommer till tals, osynliggörs eller kränks.

Lite mer långsiktiga mål kan vara:
•

Bjuda in externa aktörer som gärna ger kortare föreläsningar inom sina områden.

•

Möjliggöra att vissa föreläsningar kan erbjudas för allmänheten, för en viss kostnad.

Samverkan
RFSL Helsingborg agerar inte ensam på någon arena och det finns många möjligheter att samverka
med andra organisationer. Genom sådan samverkan finns det betydligt större möjligheter att
påverka samhället och uppnå en förbättring i den riktning som är önskvärd utifrån RFSL:s
värdegrund.

Intern samverkan
Intern samverkar RFSL Helsingborg givetvis med förbundet där vi aktivt ska delta i de aktiviteter
som erbjuds såsom kongress, förtroenderåd och andra aktiviteter. De södra avdelningarna av RSL
har ingått ett samarbete i vad som kallas RFSL Syd, detta är också något som vi aktivt kommer
delta i.
Förutom detta så kommer vi ha en aktiv dialog med de närliggande avdelningarna och avser att så
långt det är möjligt hjälpa varandra med olika aktiviteter som kräver extra resurser samt för att
påverka på lite högre nivå än kommunalt.

Extern samverkan
Det finns många externa grupper och föreningar som RFSL Helsingborg kan och bör samverka
med. Så många sådana kontakter som möjligt ska etableras, samförstånd skapas och det ska gärna
leda till något positivt för båda organisationernas målgrupper. Förutom organisationer som driver
specifika sakfrågor är det också rimligt att samverka med fackförbund, professionernas
samordningsförbund, studentförbund och så vidare.
Kortsiktiga mål är:
•

Skapa en god kontakt med RFSL Rådgivning..

•

Skapa en god kontakt med Antidiskriminringsbyrån Helsingborg.

•

Fortlöpande få och ta kontakt med andra lämpliga organisationer för att påbörja ett
konstruktivt samarbete.

Geografisk målgrupp
RFSL Helsingborg tar sitt namn och sitt säte i den stad som är störst i regionen. Nordvästra Skåne
består dock av ett tiotal kommuner till som saknar närvaro från RFSL:s sida. I denna region har
Helsingborg mindre än hälften av invånarantalet. Föreningen har därför för avsikt att på över tid
även aktivt arbeta gentemot de närliggande kommunerna.
Dessa kommuner är: Ängelholm, Höganäs, Landskrona, Bjuv, Åstorp, Klippan och Svalöv samt
eventuellt även Båstad och Perstorp.
Relevanta mål är följande:
•

Medlemsvärvning bör relativt snart ske även i dessa kommuner.

•

Det kan med tiden finnas underlag för att starta upp mötesplatser i de större av dessa
kommuner.

•

Skolinformation samt vuxenutbildningar kan relativt snart riktas mot offentlig, privat och
ideell verksamhet även här.

•

Samverkan man olika nätverk och organisationer bör vid förfrågan ske relativ snart, och
uppsökande verksamhet mer över tid.

Dessa mål ska ses som strävandemål med en målbild som ligger något till flera år in i framtiden.
Finns det medlemmar som har en god lokal förankring med gott lokalt nätverk så kan detta lokalt
ske mycket tidigt.

HIV/STI
En av RFSL viktigare verksamhetsområden där det läggs mycket fokus är HIV/STI-prevention.
Framförallt män som har sex med män ligger inom riskgruppen för detta. Vad gäller kvinnor som
har sex med kvinnor så finns det en stor brist av kunskap om att HIV/STI även kan spridas genom
sådana handlingar och liten kunskap om prevention vid sex mellan kvinnor. Vad gäller
transpersoner är kunskapläget mycket litet och det finns behov av forskning på området.
I Skåne är RFSL Rådgivningen Skåne den största aktören när det gäller HIV/STI-prevention,
framförallt för män som har sex med män. RFSL Helsingborg har för avsikt att nära samarbete med
dessa så att även riskgrupperna i nordvästra Skåne nås på ett adakvat sätt.

