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VERKSAMHETSPLAN 2018 
Fokusområden 

Medlemskap  

Föreningen har under lång tid drivits av aktiva styrelsemedlemmar. Under året vill vi verka för 
långsiktig stabilitet genom att bjuda in medlemmar att själva aktivera sig och skapa den förening 
och det sammanhang som de behöver och vill ha. 

Under året planerar vi att: 

• Inkludera medlemmar i aktiviteter genom att informera i fler kanaler om planerade aktiviteter. 

• Bjuda in medlemmarna till medlemsträffar för självorganisering minst 1 gång per termin. 	  

• Arbeta aktivt med medlemsvärvning i andra forum där HBTQ-personer träffas. 	  

• Skapa möjligheter för medlemmar att ha stor inverkan på utformning och innehåll i en ny  
lokal. 

Mötesplats  

Föreningen har fram tills nu haft en lokal med syfte att bedriva en verksamhet som ska fungera 
identitetsstärkande, speglande och synliggörande. För att syftet ska uppnås vill vi hitta en lokal 
som upplevs som tryggare. Vi planerar att söka en ny lokal tillsammans med ungdomsverksam-
heten Ung HBTQ/HBG, där unga HBTQ- personer kan få möjlighet att möte äldre förebilder, 
men också en naturlig väg in i föreningslivet efter att ungdomsverksamheten spelat ut sin roll. 
Om möjlighet finns ser vi också gärna att vi kan dela lokal med Antidiskrimineringsbyrån 
Helsingborg, som ofta arbetar inom samma områden som RFSL Helsingborg.  

Under året planerar vi att: 

•Hitta en ny lokal, tillgänglig för olika funktionsvariationer, placerad lättillgängligt och i en 
trygg miljö.  

•Inreda lokalen tillsammans med fokusera på en stärkande och trygg miljö  

•Inleda verksamhet i lokalen innan valet 2018  

•Etablera lokalen som en medlemsdriven mötesplats  

•Använda mötesplatsen som utgångspunkt för att påbörja byggandet av ett lokalt arkiv, till-
gängligt för alla – för att visa att HBTQ-historia finns sedan länge. Detta är ett sätt att arbeta 
stärkande – att visa att vi inte är ensamma vare sig idag eller i historien. 
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Helsingborg Pride 2018  

RFSL Helsingborg har sökt medel från stadens ’Evenemangsfond’ för att arrangera festival till-
sammans med Helsingborgs HBTQ-nätverk en gång till under sommaren 2018. Under förutsätt-
ning att vi får de ekonomiska möjligheterna planerar att genomföra en två dagars festival med 
föreläsningar, workshops, festligheter och traditionsenlig parad/demonstration.  

Opinionsbildning & samverkan  

Inför valet 2018 vill vi att RFSL Helsingborg ska vara en stark opinionsbildare i staden, och sätta 
HBTQ-frågorna på agendan. Vi vill lyfta HBTQ-perspektiv i hur diskrimineringsgrunder samver-
kar vill vi påverka inte bara politiska beslutsfattare utan även samtalsklimatet i staden. Därför 
kommer vi att samarbeta med Antidiskrimineringsbyrån Helsingborg, men även fortsätta att ut-
veckla det under året startade HBTQ-nätverket. 

Under året planerar vi att: 

•Fortsatt fördjupa arbetet med stadens HBTQ-nätverk och bredda samverkan till fler delar än 
arrangerandet av Pride 

•Vi ska inleda samverkan med politiska beslutsfattare, och lyfta HBTQ-frågor i valrörelsen 

•Vi ska vara aktiva och fånga tillfällen att uttala oss i medier 

•Driva inkluderingen av HBTQ-perspektiv inom stadens olika forum för antidiskriminering, till 
exempel Livskvalitetsprogrammet, Plan för lika möjligheter och Mångfaldsveckan 


