
Verksamhetsplan 2023 för RFSL Linköping

Inledning 
Med föregående verksamhetsår i ryggen står RFSL Linköping inför ett verksamhetsår
där föreningen har möjlighet att utveckla och finslipa den befintliga verksamheten,
men även skapa nya verksamhetsområden.

Under 2022 har RFSL Linköping arbetat med att bygga upp organisationen efter
pandemiår, år utan ordförande och utan rådgivning. Fokus har varit på att bygga
långsamt och stabilt, under 2023 hoppas styrelsen på att fortsätta det arbetet och att
utveckla arbetet internt och externt.

Årsmöte och medlemsmöte
Utöver det ordinarie årsmötet kommer föreningen att under året hålla ett
medlemsmöte per termin för att skapa engagemang och ta del av medlemmarnas
synpunkter och ge möjlighet till att skapa nätverk och samarbeten inom
organisationen.

Lokalen
RFSL Linköpings lokal används av våra regelbundna verksamheter såsom Qören, Qil-t,
Newcomers och styrelsearbeten. Lesbisk makt Linköping använder också regelbundet
lokalen och kommer så också göra under 2023. Vår ambition är att lokalen ska kunna
användas även av andra initiativ som gynnas HBTQI+ communityt i Linköping med
omnejd. Under året ska lokalen rustas upp, målas om och fräschas till för att kunna vara
en plats dit våra medlemmar vill komma och vara.

Intern verksamhet
Det interna arbetet med att stärka och stabilisera föreningen kommer att fortsätta.
Styrelsen kommer att ta del av styrelseutbildningar och fokus kommer vara att bygga
en grupp som arbetar bra tillsammans men där olika styrkor och kompetenser som
finns i styrelsen också ska få komma fram. Funktionsutbildningar för kassör,
sekreterare etc. arrangeras av RFSL och de ska vi i styrelsen ta del av så att vi kan
genomföra våra uppdrag på bästa sätt.

Utskick
Föreningen kommer göra medlemsutskick regelbundet. All information ska också
spridas via facebook och Instagram. Hemsidan ska uppdateras regelbundet med
relevant information.

Linköping Pride
Vi planerar att genomföra Linköping Pride under vecka 22. Det är ett samarbete med
Linköpings kommun som går in med 150 000 kr i projektet. Prideparaden som
genomförs lördagen 3 juni står utanför samarbetet med Linköpings kommun.



Ambitionen är att under veckan genomföra ett flertal arrangemang med fokus på
kultur, information och mötesplatser. RFSL Linköping samarbetar även med Lesbisk
makt och Transammans i arbetet med att genomföra Pridearrangemanget. En tjänst på
20% kommer att fungera som samordnare för arbetet under fem månaders tid. En
planeringsgrupp för Pridearbetet har formats i januari och de arbetar tillsammans med
samordnaren.

Biplusnätverk
RFSL har nationellt ett biplusnätverk som träffas regelbundet digitalt. Under året har
RFSL Linköping ambitionen att bjuda in till minst två sociala träffar lokalt för personer
som vill träffas inom ramen för ett biplussammanhang.

Delta på nationella träffar
RFSL Linköping ska delta på de nationella träffar som RFSL arrangerar. Dels
vårkonferensen i april och ordförandeträffen i november. Om det arrangeras fler
nationella träffar är ambitionen att skicka representanter även på dem. Att vara
närvarande på de nationella träffarna är viktigt för nätverkande och att få kunskaper
från flera delar av organisationen.

Qilt
Under 2023 fortsätter RFSL Linköping sitt samarbete med Linköpings kommun och
Qilt, queer träffpunkt i Linköping. Träffarna arrangeras sista torsdagen varje månad
och riktar sig till HBTQI+personer mellan 18-30 år. Träffarna genomförs i RFSL
Linköpings lokaler med personal från Linköpings kommun och volontärer från RFSL
Linköping. Ambitionen är att träffarna ska vara självorganiserade och att
deltagargruppen tillsammans ska fylla träffarna med innehåll. Fokuset för denna
termin är att skapa en grupp som tillsammans kan ordna fler träffar utöver att vi ses
sista torsdagen i månaden, vi har skaffat ett Instagramkonto för att kunna
kommunicera mellan träffarna samt att det finns planer på att få en kanal på RFSL
Linköpings Discord server. Under denna termin kommer vi även att få besök från RFSL
Ungdom för att kunna starta upp RFSl Ungdom verksamhet i Linköping.

Qör
Qören träffas varje tisdag, kl. 18.00–20.00 på Folkungaskolan i Linköping. Första

tillfället är 14:e februari och under våren 2023 planerar vi 14–16 träffar, efter ett

sommaruppehåll startar vi under hösten igen och genomför 14-16 träffar. Utöver

repetitionerna har vi som målsättning att framföra den musik vi lär oss vid 1–3

tillfällen, förslagsvis under Linköping Pride och East Pride i Norrköping. Målet med

qören är att skapa en trygg plats för alla som är intresserade av att sjunga i qören och

att etablera en stark grupp. Qören genomförs i samarbete med ABF Linköping.

HIV och STI Rådgivningen
RFSL Linköping har beviljats medel för att bedriva hiv/STI-rådgivning under 2023. Det

innebär att vi kan anställa en person på 50% under året som både kommer att jobba

med information, rådgivning, samtal, deltagande i våra sociala verksamheter och att

representera RFSL Linköping i regionala och lokala samarbeten kring hiv/STI.



Newcomers
För 2023 har vi i RFSL Newcomers ett gediget schema. Vi träffas en gång i månaden för

att umgås i vår lokal i Linköping. TIllsammans har vi planerat upp året och för varje träff

har vi en speciell sak planerad; allt från filmkväll till banderollmålning inför Pride. Vi

kommer även att tillsammans genomföra historievandring med HBTQ-tema genom

Linköping, danskurs, picnic i det gröna och gemensam matlagningskväll. Vi är fyra

volontärer och ett varierat antal besökare. Mvh/ Anders, Marika, Nero och Victoria

Skolinformation
Under 2023 fortsätter RFSL Linköping att erbjuda skolinformation kring HBTQI+ och
normer till högstadie- och gymnasie skolor i och utanför Linköping. I det fall det
arrangeras fler skolinformatörsutbildningar är ambitionen att utbilda fler
skolinformatörer.

Seniorverksamhet
RFSL Linköping vill under 2022 starta verksamhet för HBTQI-seniorer. Vi kommer att
bjuda in till träffar under året med ambitionen att starta ett nätverk/mötesplats för
seniorer utifrån gruppens önskemål och behov.

Medlemsantal
I dagsläget har RSFSL Linköping 129 medlemmar. Under 2023 vill vi växa med 30 % och
bli 165 medlemmar innan året är slut.

RFSL Linköping ska vara en plats där HBTQI+personers intressen och behov tas

tillvara. När det kommer medlemsinitiativ ska styrelsen uppmuntra och stödja för att

de ska kunna utvecklas till verksamhet. Med ett ökat medlemsantal och mer

verksamhet hoppas vi på att bli en synlig och viktig del av Linköping och föreningslivet

här.


