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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 2017. 

Vi har via våra sektioner varit aktiva inom de olika Pridefestivaler som arrangerats under året som 

West Pride, Örebro Pride, Stockholm Pride och Malmö 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 

Medlemskap i RFSL Regnbågen 

Under året 2017 var Håkan Collin ansvarig för medlemsregistret. RFSL Regnbågen har 465 

röstberättigade medlemmar per den 31 december 2017. 

 

Medlemskap i RFSL Regnbågen i första hand 

Riksförbundet RFSL kan inte lämna uppgifter om hur många medlemmar det är i Regnbågen i 

första hand Vi vet bara att Regnbågen har fått in 6000 kronor i medlemsavgifter för året 2017. 

Regnbågen får från RFSL 50 kronor för varje vuxen över 26 samt 25 kronor från varje yngre.  Det 

innebär i så fall Regnbågen har minst 120 medlemmar första hand i Regnbågen.  Om så är fallet 

innebär det en ökning av medlemmar från 74 medlemmar år 2016 till 120, en stor ökning av 46 

betalande medlemmar. 

 

Stödjande medlemskap i RFSL Regnbågen 

Resten av medlemmarna är till antalet omkring 345. De är medlemmar i första hand i andra 

avdelningar än RFSL Regnbågen inom Riksförbundet RSFL. Vi kan betrakta dem som stödjande 

medlemmar i RFSL Regnbågen. RFSL Regnbågen får inga medlemsinkomster från denna kategori 

av medlemmar. 



  

ÅRSMÖTE 2017 

Årsmötet hölls den 18 mars. 

 

Styrelsen 

Styrelsen konstituerade sig den 3 april med följande resultat: 

Anna-Karin Åström utsågs till vice ordförande, 

Claes Matsson till kassör, 

Susanne Stenmark till sekreterare som avgick i augusti 2017 av personliga skäl. 

Håkan Collin till ordinarie ledamot. 

  

Under 2017 hade styrelsen 3 protokollförda styrelsammanträden.  Styrelsen hade kontinuerlig, 

skriftlig korrespondens per mail och Facebooks Messenger. 

 

Firmatecknare 

Claes Matsson och Ronny Throtten utsågs vid konstitueringsmötet den 3 april att verka som 

firmatecknare för RFSL Regnbågens plusgirokonto 13878-4. 

  

Revisor 

Två revisorer valdes på årsmötet den 3 april för verksamhetsåret 2017: 

Benny Persson 

Linnea Risinger 

  

Valberedning 

Eva Lilja, Linda Stål och Albin Henriksson utsågs vid årsmötet till ledamöter i valberedningen. 

  

Ekonomi 

2016 års ekonomi 

RFSL Regnbågen finansierade 2016 års verksamhet med inkomster från medlemsavgifter på 6000 

kronor. Utgifter blev 5441 kronor. I september fick RFSL Regnbågen anslag på 15000 kronor från 

Riksförbundet RFSL. Pengarna ska användas i första hand till resor och logi för styrelse-

sammanträden, kongresser, deltagande i Pridearrangemang och medlemsmöten. Det bokförda 

överskottet för år 2017 blev 15779 kronor. 

 

2018 års ekonomi 

2018 års ekonomi ser bra ut mycket tack vare det ovannämnda anslaget på 15000 kr från RFSL. 

Medlemsintäkterna förutses bli 6000kr (samma som under året 2017). Styrelsen har beslutat att 

söka penningstöd ur fonderna SDR:s donationsfond och Tysta skolan för att arrangera Europride i 

Göteborg i år.   



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. 

    

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 samt RFSL Regnbågen Skåne  

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 ansvariga för varje respektive sektion. 

  

RFSL REGNBÅGENS SEKTIONER 

RFSL Regnbågen hade under året fyra sektioner: RFSL Regnbågen Stockholm, RFSL 

Göteborg/Västra Götaland, RFSL Regnbågen Örebro med omgivning och RFSL Regnbågen Skåne. 

 

RFSL Göteborg/Västra Götaland 

Kontaktpersoner: Lars-Gunnar Möllefors och Camilla Jablonski. 

Deltog i Westrideparaden under Regnbågens flagg den 11 juni.Westpride 8-12 juni. 

  

RFSL Regnbågen Stockholm 

Kontaktpersoner: Eva lilja och Thomas Wittwer. 

21 januari: Myslördag – Samkväm med två rätters middag. 

18 mars: Middag på Vigårda,  en hamburgerrestaurang. 

Prideveckan: Teckenspråkstolkade program på Pride House. 

6 augusti: Prideparad där döva och teckenspråkiga gick tillsammans under flaggan för RSFL    

      Regnbågen. 

2 december: 35 års jubelium. Middag på Morgona Restaurang & Bar, samma restaurang där RFSL   

          Regnbågen åt middag på ett årsjubelium för 34 år sedan. 

 

RFSL Regnbågen Örebro med omgivning 

Kontaktpersoner: Ronny Throtten. 

Ronny Throtten, ordförande i RFSL Regnbågen arrangerade och genomförde pridetåget till 

Stadsparken i Örebro där pridefestivalen ägde rum. 

  

 

 



RFSL Regnbågen Skåne 

Anette Örlegård arrangerade ett deltagande i Malmö Prideparaden den 7 augusti. 

  

MEDLEMSKAP I ANDRA ORGANISATIONER 

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

  

DÖVAS DAG DEN 23 SEPTEMBER 

RFSL Regnbågen hyrde ett utställningsbord. Vi informerade om HBTQ-frågor och vad Regnbågen 

gör. 

 

Övrig representation m.m. 

En kär medlem, Rikard Skillt avled den 23 november efter en lång tids sjukdom. Han var 

uppskattad bland medlemmarna i flera avseenden. Han var omtyckt som person.. Han var 

Regnbågens akrivansvarige. Han  gjorde i ordning av Regnbågens dokument från 

styrelsesammanträden, årsmöten m.m. och band dem samman till ett antal tjocka band i hög klass. 

Regnbågens kunde låna hans bostadsfättsförenings samlingslokal ett stort antal gånger kostnadsfritt 

. Han begravdes i Rättvik den 26 januari 2018. Från hans vänner låg en fantastisk, vacker 

begravningskrans i Regnbågefärger låg vid hans kista.  Ordföranden Ronny Throtten deltog i 

bergravningsceremonin och överlämnade en blombukett för Regnbågens räkning. 

 

Stockholm den 1 mars 2018. 

  

  

Ordförande                                                                     Vice ordförande                 

  

  

Ronny Throtten                                                                Anna-Karin Åström 

  

  

  

Kassör                                                                             Ledamot 

  

  

Claes Matsson                                                                 Håkan Collin 

  

 


