
RFSL Regnbågen Verksamhetsberättelse 2016 
Inledning 

Organisationen bildades den 8 augusti 1982 som Föreningen Regnbågen Skandinavien, 
fram till liknande föreningar bildades i Danmark och Norge. År 2000 ombildades 
Regnbågen Skandinavien till Riksförbundet Regnbågen. År 2003 anslöt sig Regnbågen 
till RFSL och blev då en rikstäckande ideell förening inom RFSL under namnet RFSL 
Regnbågen. 
 
RFSL Regnbågen samverkar med förbundet RFSL på olika sätt. RFSL Regnbågen 
skickar ombud till RFSL kongress för att beslut i viktiga frågor tillsammans med 
ombud från RFSL:s övriga avdelningar. Föreningen deltar även i viktiga RFSL-
konferenser och arbetsgrupper för att flytta fram vår egen målgrupps behov. RFSL har 
ett antal lokala avdelningar anslutna varav RFSL Regnbågen är en. Till skillnad från 
RFSL:s övriga lokalavdelningar verkar RFSL Regnbågen som en rikstäckande förening. 
 
Enligt RFSL Regnbågens stadgar ska föreningen sträva efter ett samhälle präglat av 
mångfald och verksamhet, stödjande verksamhet som utvecklar livsvillkoren för 
teckenspråkiga HBTQ-personer. 
RFSL Regnbågen har bedrivit verksamhet på nationell nivå under 2016. 
Vi har via våra sektioner varit aktiva inom de olika Pridefestivaler som arrangerats 
under året som West Pride, Örebro Pride och Stockholm Pride.  

Våra sektioner har även fört samtal med ansvariga för de olika pridefestivalerna och 
bedrivit påverkan för att de ska bli mer tillgängliga för teckenspråkiga personer. 

Medlemmar 

Under året 2016 var Håkan Collin ansvarig för medlemsregistret. Riksförbundet RFSL 
har ingen möjlighet att förrän i slutet av februari informera hur många medlemmar 
Regnbågen hade den 31 december 2016. Men per den 14 november 2016 hade RFSL 
Regnbågen 278 medlemmar varav 74 är betalande. Det innebär att 74 medlemmar valde 
medlemskap i RFSL Regnbågen i första hand. 

De andra 204 var stödjande medlemmar i Regnbågen. De var medlemmar i andra 
avdelningar inom RSFL. Det kostade dem inte att stödja RFSL Regnbågen. Därför hade 
RSFL Regnbågen ingen inkomst från dem. 

Årsmöte/Extra möte 2016 

Årsmötet hölls den 21 februari. 
Extra möte hölls den 9 april och den 5 november. 
Protokoll från mötena i februari och april saknas. 

Följande personer valdes den 9 april valdes och fastställdes protokollsmässigt den 5 
november: 

Ordförande: Ronny Throtten 
Ledamöter: Anna-Karin Åström, Benny Persson, Håkan Collin och Cecilie 
Glitterstjärna. 



Styrelsen 

Styrelsen konstituerade sig den 28 april med följande resultat: 

Anna-Karin Åström till att verka som vice ordförande, 
Benny Persson till Kassör, 
Cecilie Glitterstjärna till sekreterare, 
Håkan Collin till ordinarie ledamot. 

Under 2016 har styrelsen hade 3 sammanträden varav 2 är protokollförda. Styrelsen har 
dock haft skriftlig korrespondens per mail och Facebooks Messenger. 

Den 11 november den 2016 avgick Cecilie Glitterstjärna som sekreterare p.g.a. 
tidsbrist. Hon blev ordinarie ledamot. Det praktiska sekreterararbetet övertogs av 
Ronny Throtten. 

Firmatecknare 

Benny Persson utsågs vid konstitueringsmötet den 28 april att verka som firmatecknare 
för 
RFSL Regnbågens plusgirokonto 13878-4. 

Revisor 

Två revisorer valdes på extramötet den 28 april för verksamhetsåret 2016: 

Claes Matsson 
Linnea Risinger 

Valberedning 

Eva Lilja, Jenny Glinning och Jonny Dufvenberg utsågs till ledamöter i valberedningen. 
Jonny avgick dock senare p.g.a. tidsbrist. 

Ekonomi 

2016 års ekonomi 

RFSL Regnbågen finansierade 2016 års verksamhet med intäkter från medlemsavgifter 
och ur kassan. Insättningen/intäkten på tiotusen kronor från Tysta skolan skedde i 
början av januari hörde till 2015 års verksamhet. De här 10000 kronorna bokfördes 
dock i 2016 års bokföring. Det medförde det bokföringsmässiga överskottet ligger på 
4471,50kr. 

2017 års ekonomi 

2017 års ekonomi ser stram ut. Medlemsintäkterna förutses vara 3600 kr (samma som 
under året 2016). Bankavgiften är 1230 kr. Det blir i så fall endast 2370 kronor 
kvar att betala ut i utgifter för 2017 års verksamhet. Styrelsen har beslutat att söka 
penningstöd ur fonder som SDR:s donationsfond och Tysta skolan m.fl. 

 



Social media 

RFSL Regnbågen har egen hemsida via RFSL, www.rfsl.se/regnbagen. Eva Lilja är 
webbmaster där. Styrelsen använder denna hemsida som premiär informationskanal för 
att uppdatera sina medlemmar och andra intressen om vad som händer inom RFSL 
Regnbågen. 

Stockholm Pridefestival 

Vice ordföranden Anna-Karin Åström ansvarade för och arrangerade pridetåget för 
RFSL Regnbågen under Pridefestivalen i Stockholm. 

Sociala nätverk 

Då många medlemmar är anslutna till media som Facebook har information gått ut även 
via andra kanaler, de öppna grupperna: Teckenspråkiga HBTQ-personer, RFSL 
Regnbågen Stockholm, RSFL Regnbågen Göteborg/Västra Götaland, RFSL Örebro med 
omgivning. RFSL Regnbågen Skåne var vilande men fanns kvar på Facebook. 

RFSL Regnbågens styrelse har varit ansvarig för sektionerna RFSL Regnbågen 
Stockholm, RSFL Regnbågen Göteborg/Västra Götaland, RFSL Örebro med omgivning 
och RFSL Regnbågen Skåne. Utsedda kontaktpersoner har i sin tur ansvariga för varje 
respektive sektion. 

RFSL Regnbågens sektioner. 

RFSL Regnbågen hade under året tre aktiva sektioner: RFSL Regnbågen Stockholm, 
RFSL Göteborg/Västra Götaland, RFSL Regnbågen Örebro med omgivning. 

RFSL Göteborg/Västra Götaland 

Kontaktpersoner: Lars-Gunnar Möllefors och Camilla Jablonski. 

-Arrangerade West Pride 8-12 juni. 24 personer kom. 

-Medlemmar hade inte onsdagsträffar p.g.a. bristande intresse. Medlemmar träffades 
dock på Dövas förening i Göteborg. 

 RFSL Regnbågen Stockholm 

Kontaktpersoner: Eva lilja och Jonas Brännvall.  

25 februari Biokväll 
  – Såg på The Danish Girl handlar om den första transsexuell kvinna. 

30 april Valborgsafton 
  – Firade och tog gruppbild på oss med regnbågens flagga och åt middag ute. 

27 maj Vinprovning 
  – Mats Jonsson föreläste om fyra olika röda viner och olika ostar 

5 juni Picknick vid solnedgången 
  – Mats Jonsson ordnade en grill och bra utsiktsplats för picknicken. 



Ingen aktiviteter under Stockholm Pride, istället använde vi deras program 
  Teckenspråkstolkat på Pride House ( Föreläsningar ) 

1 augusti Stockholm Pride Paraden 
  – Både döva och teckenspråkiga gick tillsammans för RFSL Regnbågen. 

5 november Spökvandring och The Secret garden 
  – Samband med extra årsmöte anordnades evenemanget men Spökvandring var 
inställd. 
     Efter extra årsmötet åt vi på The Secret Garden och hade trevligt på kvällen. 

1 december besöktes Karolys grav. 
  – Hedrade förste döve aidsoffer i Sverige i samband med Internationella Aidsdagen. 

RFSL Regnbågen Örebro med omgivning 

Kontaktpersoner: Ulrika Öhrn. 

Ulrika Öhrn, kontaktperson för sektionen Regnbågen Örebro person och Ronny 
Throtten, ordförande i RFSL Regnbågen arrangerade och genomförde pridetåget till 
Stadsparken i Örebro där pridefestivalen ägde rum. 

RFSL Regnbågen Skåne. 

Sektionen var vilande under året. 

Medlem i andra organisationer 
RFSL Regnbågen är associativt ansluten till SDR samt medlem i Stockholm Pride. 

 
Övrig representation 

Den 21 april deltog ordföranden Ronny Throtten i minnesstund för avlidne Ola 
Sonesson på Skogskyrkogården och höll ett kort tal. Han var skådespelare i Tyst 
Teater.  Han var en uppskattad och mångårig medlem i Regnbågen. Han avled efter en 
lång tids sjukdom. 

Stockholm den 15 februari 2017. 

Ordförande                                                                     Vice ordförande 
Ronny Throtten                                                              Anna-Karin Åström 

Kassör                                                                            Ledamot 
Benny Persson                                                               Håkan Collin 

Ledamot 
Cecilie  Georgiew (fd Glitterstjärna) 

	


