
Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2022

Styrelse och styrelsemöten
Under 2022 har styrelsen bestått av: Raya Boustan, Katolena Ayed, Lisa Nissen, Stefan

Amnestedt, Anders Holmström, Eva Numminen, Mike Miiro Kisomose.  Styrelsen har

träffats regelbundet med träffar en gång i månaden, med uppehåll under sommaren.

Ordförandeträff
I november 2022 deltog Lisa Nissen, ordförande RFSL Linköping, på en ordförandeträff

för ordföranden i RFSL:s lokalavdelningar. Fokus på träffen låg på politiken framåt,

medlemsaktiviteter och värvning och nätverkande.

Pride
Under 2022 genomförde RFSL Linköping tillsammans med Lesbisk makt och

Transammans en Prideparad i september. Deltog gjorde nästan 2000 personer och ett

20-tal organisationer. Trifa Shakely, ordförande RFSL,  deltog med tal innan paraden.

Lithe blås, blåsorkester, ledde pridetåget genom Linköping. Utöver det framträdde

Pernilla Hammargren, komiker och  YoXx, spoken word artist.  För arrangemanget hade

pengar sökts från Visit Linköping och beviljats med 30 000. Under hösten har RFSL

Linköping fört dialog med Linköpings kommun om ett samarbete kring Pride 2023.

Medlemsträff
I november 2022 genomfördes en medlemsträff med ambitionen att bjuda in

medlemmar till ett öppet möte kring var RFSL Linköping kan göra, vara och vilken

funktion vi ska fylla. Under träffen kom flertal förslag på verksamhet upp, bl.a.

spelkvällar, att skapa en Discordkanal, en queer kör, gemensam träning för HBTQI+

personer

Newcomers
Under 2022 har RFSL Newcomers Linköping välkomnat både nya och gamla

medlemmar. Strax innan föregående årsmöte välkomnade vi även två nya volontärer

som nu båda är central del av verksamheten.

I början av 2022 skickade vi ut en enkät till medlemmarna där de fick rösta om

onlinemöten som substitut till fysiska träffar och majoritet av de som röstade önskade

att träffar hålls online när smittläget är högt men att vi annars ska ses fysiskt. Under



2022 hölls därefter två träffar online, en planerad fysisk träff blev inställd på grund av

sjukdom och under sommarhalvåret hölls träffar utomhus när vädret tillät. I övrigt har

vi träffats i lokalen och träffar har likt tidigare anordnats en gång i månaden på

tisdagar. Särskilt betydelsefullt under året har varit att representanter från förbundet

har besökt Newcomersverksamheten och erbjudit testning av HIV och syfilis med

möjlighet att ta med sig testkit att använda hemma för andra STI, något vi hoppas på

att kunna upprepa under 2023.

Skolinformation
Tina Asp och Egon Wadströmer utbildades i september 2022 till skolinformatörer.

Under hösten genomförde de en skolinformation i Motala med cirka 60 elever. Ett

arbete med att sprida informationen om att RFSL Linköping nu erbjuder

skolinformationen har påbörjats och kommer att fortsätta under 2023.

Qil-t
Under höstterminen 2022 startade verksamheten QiL-T upp, ett samarbete mellan

RFSL Linköping och Linköpings Kommuns ungdomsverksamhet (Liquid).

Verksamheten är en mötesplats för HBTQI+personer mellan 18-30 år. QiL-T har haft

träffar den sista torsdagen i månaden med start 29 september och avslut 15 december.

Uppstartsträff genomfördes 8 september. Träffarna är mellan kl. 18.00-21.00.

Träffarna har snittat på ett besöksantal mellan 5-10 personer per gång, fokus på

träffarna har varit att lära känna varandra, både att besökarna ska lära känna varandra

samt lära känna ledarna. Under träffarna har vi också haft en HBTQI quiz med fokus på

communityts historia och aktuella HBTQI frågor idag och varit på ett teaterbesök.


