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Styrelsearbetet 
Årsmötet ägde rum den 9 mars 2016 på vår dåvarande lokal. Där valdes den nya styrelsen 
in:  
 
Kassör:  
Rachel McDonald 
Ledamöter: 
Sissela Wixeus (även firmatecknare tillsammans med kassören) 
Kabir 
Elin Byström 
Christer Edeholt 
Tove Liliequist 
Suppleanter: 
Lina Reichwald 
Abdi 
 
Den 6 april 2016 hade vi ett medlemsmöte enligt överenskommelse på årsmötet. Under 
mötet diskuterade vi hur vi skulle nå ut till våra medlemmar. Vi pratade om att göra RFSL 
Umeå mer synligt och visa på att vi är en förening för politisk påverkan men att vi också är 
en mötesplats och en trygg krets att umgås i. 
 
RFSL höll kongress i Malmö den 6-8 maj 2016. Elin och Sissela närvarade som ombud för 
RFSL Umeå. Där röstades RFSLs principprogram in med några ändringar. Bland annat ska 
vi fokusera mer på intersex-frågor. RFSL antog också en antirasistisk handlingsplan vilket 
innebär ett utökat arbete mot rasism. Vi fick dessutom välkomna Frida Sandegård som 
RFSLs nya ordförande och Magnus Kolsjö som vice ordförande. 
 
Newcomers Umeå representerade RFSL Umeå på Väven på IDAHOT (maj 17) innan RFSLs 
asyljurister Aino Gröndal och Patrick Bazanye föreläste om sitt arbete med asylfrågor. Elin 
och Kabir pratade om Newcomers verksamhet samt personliga erfarenheter av att vara 
nyanländ i Sverige framför en publik på ca. 30 åskådare. Regnbågsbiblioteket arrangerade 
evenemanget och RFSL Umeå stod som medarrangör. 
 
Under sommaren bytte vi lokal från Östra Kyrkogatan 14 till Kungsgatan 42. Vi delade förra 
lokalen med RFSU Umeå och vår nuvarande lokal delas med RFSU Umeå och IM 
(Individuell Människohjälp). I och med lokalbytet är vi nu tillgängliga för fler personer. 



Fastigheten har hiss och i vår lokal har vi bredare korridorer och möjlighet att ställa i ordning 
ett skötbord i badrummet som är tillgänglighetsanpassat. Vi har även ett stort kök och både 
konferensrum och lounge som vi kan boka för större träffar. 
 
Den 1a september 2016 var vi på välkomstmässan på universitetet. Vi berättade om både 
Newcomers och Läsbisk Bokklubb och delade ut kondomer och godis.  
Den 25 september höll vi ett extra årsmöte då vi i mars inte utsett en ordförande. På extra 
årsmötet valdes Sissela Wixeus in som ordförande för RFSL Umeå.  
 
Under Umeå Pride, den 1 oktober, hade vi en träff på lokalen där familjer och Newcomers 
kom för att göra plakat och måla innan paraden. Se mer under rubriken Pride. 
 
Den 19 januari 2017 var vi på välkomstmässan igen. Det var många som var nyfikna om 
volontärträffen för Newcomers och även personer som frågade efter Läsbisk Bokklubb. 
 
Under 2016 har vi blivit mer aktiva på sociala medier. Vi har startat ett instagram-konto och 
uppdaterar vår facebook-sida oftare. RFSL Umeås hemsida har gjorts om och vi har nu 
möjligheten att även uppdatera den med hur vi arbetar och vilka aktiviteter vi anordnar. 
 
Under verksamhetsåret 2016 har RFSL Umeå träffat RFSL-avdelningar från RFSL, region 
norr. Två gånger har vi träffats, båda gångerna i Skellefteå, och pratat om framtida 
samarbeten, hur vi lokalavdelningar arbetar och huruvida vi kan ha särskilda utbildningar 
tillsammans.  
 
Under året träffades styrelsen elva gånger. 

HIV-Preventionsarbete 
Under 2016 beviljades RFSL Umeå 199 000kr för hivpreventionsarbete. Detta gjorde att vi 
kunde ha en avlönad projektledare som arbetade 30% under året. Projektledare under 2016 
var Helena Gard. Det hivpreventiva arbetet riktades dels till nyanlända hbtq-personer, då 
främst via Newcomers, samt män som har sex med män generellt. För Newcomers 
arrangerades tre workshops i sexuell hälsa under våren i samarbete med RFSL förbundet. 
Projektledaren genomförde också en intervju- samt enkätstudie kring erfarenheter och 
upplevelser av sexuell hälsa samt inställning till snabbtestning. De som intervjuades var alla 
hbtq-personer i asylprocessen och enkäten spreds på svenska och engelska via hemsida, 
Facebook och Instagram. Resultatet sammanställdes i rapporten “Sexuell hälsa och 
hivtestning i Västerbotten”. 
 
I samarbete med RFSU Umeå deltog vi på Brännbollsyran. RFSU Umeå hade en 
utställarplats som vi delade på. Det var få besökare som tog sig till utställarområdet men det 
fanns möjlighet att gå runt på området och träffa besökarna vilket ledde till att många 
kondomer delades ut och vi hade en del bra samtal. 
 



Under hösten inleddes samarbeten med queerklubben Take Queer och Hamnmagasinet för 
att göra kondomer, glidmedel och säkrare sex-information tillgängligt för deras besökare. 
Små kit har tryckts upp innehållande kort info, en kondom och ett paket glidmedel. Åtgången 
har varit stor och förhoppningen är att fortsätta dessa samarbeten under 2017 samt hitta 
andra potentiella samarbeten. RFSL Umeås lokal har kondomer, glidmedel och säkrare 
sex-information på olika språk funnits tillgängligt. Efter flytten till ny lokal har 
genomströmningen av besökare ökat vilket har märkts på åtgången av kondomer. 
Projektledaren har under året deltagit i utbildning arrangerad av Folkhälsomyndigheten i 
Succeed, en metod för att utvärdera hivpreventivt arbete. På världsaidsdagen 1 december 
hade vi ett samarbete med KRIS, Noaks ark samt Islamiska föreningen där säkrare 
sex-information och material distribueras på Dragonskolan i Umeå. Hemsidan har 
uppdaterats under året och rådgivning kring främst hivtestning har kunnat ges till 
medlemmar och andra som hört av sig via mail. 

Utbildning 
RFSL Umeå har haft en aktiv vuxenutbildningsverksamhet under 2016. Minst två 
utbildningsförfrågningar har vi tvingats tacka nej till på grund av bristande tid och intresse 
från utbildare. Ansvarig under första delen av året var Helena Gard och sedan Elin Sjöström. 
Sissela utbildades även till skolinförmatorsutbidlare i februari 2017. 
 
Elin Byström och Elin Sjöström höll i en två timmars föreläsning med tema hbtq och normer 
för Svenska Kyrkan 2016-01-14 framför ungefär 30 anställda och volontärer i Svenska 
Kyrkan Umeå. 
 
Elin Byström och Elin Sjöström höll en heldagsutbildning för Landstingets 
habiliteringsavdelningar från Lycksele, Skellefteå och Umeå 2016-03-01. Det var ungefär 
160 deltagare. Under dagen hölls, förutom föreläsningar, workshops där Elin B, Elin S och 
Helena ansvarade för varsin grupp. Fyra planeringsmöten genomfördes innan 
utbildningsdagen. Huvudtema för dagen var hbtq och normkritiskt arbete för inkludering. 
 
Elin B och Helena höll två heldagsutbildningar för hud/STD-kliniken om hbtq och normer 
som en del av landstingets egen hbtq-diplomering. 
 
Den 18 maj höll Elin B och Rachel en 90 minuters föreläsning arrangerad av Svenska 
Kyrkan i Umeå. Detta var en del av en utbildningsdag. 
 
Helena och Filip : Den 27 september, Norrlandsoperan en kort föreläsning på 30-45 minuter 
om hbtq. 
 
Rachel och Helena höll i en två timmars föreläsning Normer kring sexualitet och kön  på 
Tannbergsskolan i Lycksele framför ca. 60 gymnasieelever och lärare. Föreläsningen var en 
del av Psykeveckan i Västerbotten och hölls 2016-11-09. 
 



Föreläsning i Skellefteå 8 december. Kabir föreläste om Newcomers, intersektionalitet och 
hur en kan inkludera hbtq-frågor inom ungdomshälsan i Skellefteå. Föreläsningen varade i 
90 minuter. 
 
Rachel och Helena höll en öppen föreläsning på uppdrag av Norrbottens läns landsting i 
Luleå, 2016-12-16. Två timmars föreläsning med tema asylsökande hbtq-personer. Framför 
ca. 20 personer, blandad publik - några politiker, vissa anställda inom NLL och andra.  
 

Newcomers 
Newcomers har under året haft träffar varannan vecka, med uppehåll under sommaren. 
Mestadels har träffarna bestått av sociala aktiviteter som matlagning, spelkvällar och 
filmkvällar. Under våren anordnades tre workshops kring sexuell hälsa för Newcomers i 
samarbete med RFSL förbundet. Under hösten utbildades två personer från Newcomers i 
Umeå för att själva kunna hålla liknande workshops i sexuell hälsa. Vi har haft kontakt med 
Newcomers nationellt och även med andra lokalgrupper, främst i Skellefteå, under året samt 
deltagit på träffar anordnade av RFSL förbundet. Utöver detta har samordnare och 
volontärer haft kontakt med asylsökande personer via telefon och mail, förmedlat kontakt 
med RFSLs jurister och vid behov varit stöttande i kontakt med Migrationsverket, advokater 
och andra instanser. Newcomers har marknadsförts genom utskick till hälsocentraler i länet, 
affischering och kontakt med Umeå universitet samt SFI i Umeå. Antalet deltagare har 
varierat under året men har framförallt ökat under 2017 och träffarna har då samlat kring 
10-15 personer.  
 

Pride:  

 
Under pride-helgen hölls samtidigt "ideellt Forum" - nationella idédagar för ideella och 
volontärer i Svenska kyrkan, där Elin Byström och Kabir blev inbjudna till att föreläsa på ett 
av seminarierna under dagen. Temat var “en enda mänsklighet” och vi fick dels berätta om 
vår verksamhet Newcomers Umeå och dels själva asylprocessen. 
 
Under Umeå Pride bjöd RFSL Umeå in till en träff innan paraden lördagen den 1 oktober. Vi 
bjöd på fika och det fanns material för att göra plakat till paraden. Till denna träff hade vi 
särskilt försökt locka barnfamiljer och ett flertal barn och deras vuxna dök också upp. Det 
blev ett trevligt häng med blandade åldrar och flera av deltagarna sa att de gärna ville 
komma på liknande evenemang i framtiden. Det var också ett sätt att visa upp våra nya 
lokaler för fler medlemmar. Sammanlagt deltog ett 20-tal personer på träffen. 
Inför detta tillfälle köptes en barnstol och en skötbädd in för att underlätta för besökare som 
har barn. Vi köpte även in lite leksaker till besökande barn. Dessa förvaras i en låda i 
hängrummet.  
 
Sissela var på Ung på Pride på Klossen tillsammans med RFSU Umeå där vi marknadsförde 
oss själva och försökte få fler medlemmar.  

 



Representation and Media:  

 
Totalt Umeå, 12 may 2016, journalist Camilla Wretling (camilla.wretling@totaltumea.se), om 
Newcomers verksamhet, (Rachel and Helena) 
Artikeln: “Ideella insatser hjälper nyanlända” 
Länk till artikeln: https://evk.vk.se/titles/41/issues/3907/spreads/7/ 
 
Folkbladet, 8 augusti 2016, journalist Adam Öhman (adam.ohman@folkbladet.nu), om RFSL 
Umeås ställning till juridiskt kön (Rachel).  
Artikeln: “Kräver ett tredje kön i juridiken” 
Länk till artiklen: 
http://www.folkbladet.nu/plus/1664712/kraver-ett-tredje-kon-i-juridiken?pak=oyHEgLOCSF79
P8IAnkeDGDiJgsbrA%2F2dS%2Fy3pkgu2VflI___PR3w%2F8kyBe6emexg%3D%3D 
  
ETC Umeå, mars 2017, journalist Liselott Holm (liselott.holm@etc.se), om 
överenskommelse mellan familj- och individnämnden och RFSL Umeå (Rachel och Tove) 
Artikeln:"Vi vill bryta mot normen om hur ett familjehem är" 
Länk till artikeln: http://umea.etc.se/inrikes/vi-vill-bryta-mot-normen-om-hur-ett-familjehem-ar 
 
Skrivit av RFSL Umeås styrelse 
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