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Plats: Kulturkvarteret Hallarna, Tunnbindaregatan 37 

 

 

Dagordning 

 

1. Årsmötets öppnande 

2. Fastställande av röstlängd 

3. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande 

4. Val av årsmötespresidium 

4.1. Mötets ordförande 

4.2. Mötets sekreterare  

5. Val av protokolljusterare 

6. Val av rösträknare 

7. Fastställande av dagordning 

8. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse 

9. Revisorernas berättelse  

10. Fastställande av resultat- och balansräkning 

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

12. Propositioner  

12.1. Fastställande av verksamhetsplan 

12.2. Budget för verksamhetsåret  

13. Motioner 

14. Val av styrelse 

14.1. Fastställande av mandatperiod och antal ledamöter i styrelsen 

14.2. Ordförande 

14.3. Kassör 

14.4. Övriga ordinarie ledamöter 

14.5. Ersättare 

15. Val av kongressombud 

16. Val av valberedning 

17. Val av revisorer  

18. Övriga frågor (icke beslutande frågor) 

19. Mötets avslutande 
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Verksamhetsberättelse för RFSL Norrköping 2019 

Inledning 

Detta år har innehållit många utmaningar för den nya styrelsen att hantera.  Detta för 

att det i samband med förra årets årsmöte och redovisning uppdagades att den 

tidigare styrelsen hade hanterat föreningens ekonomi på ett bristfälligt sätt. Detta 

handlade bland annat om en del oklara beslut och att vissa inköp och aktiviteter inte 

var spårbara. Den ekonomiska situationen var vid årsmötet allvarlig och den nya 

styrelsens främsta uppdrag blev att skapa en ordning i detta. Tyvärr så uppkom en 

liknande situation även i den nya styrelsen vilket resulterade i att kassören fick lämna 

styrelsen och en t.f. kassör utsågs. Styrelsen valde, i samråd med förbundet, att då 

inte kalla till extra årsmöte utan hanterade tillsättning av tillförordnad kassör internt 

inom styrelsen. Dessa omständigheter har påverkat föreningens förutsättningar när 

det gäller såväl ekonomi som planering och arbetsbelastning för nuvarande styrelse. 

Ovanstående händelser har med stadig hand hanterats av nuvarande styrelse och med 

hänvisning till föreningens bästa har felaktigheter också anmälts till rättsväsendet och 

åtgärder har vidtagits för att förbättra föreningens ekonomi och förvaltning.  

 

Styrelsens sammansättning 

Vid ordinarie årsmötet den 9 mars valdes en styrelse med 9 ordinarie ledamöter och 

2 ersättare. Vid detta möte bordlades vissa frågor vilket innebar att ett extra årsmöte 

hölls den 11 april. Aktuella frågor för det var: bokslut 2018, revisionen, ansvarsfrihet 

för styrelsen, val av revisor och valberedning samt godkännande av ny stadgar. Vid det 

extra årsmötet valde två ledamöter att avsäga sig sina uppdrag i styrelsen. Under 

verksamhetsåret har sedan en suppleant lämnat styrelsen, detta p.g.a. flytt till annan 

ort. Under året har även styrelsens kassör avslutat sitt uppdrag. Vid slutet av 

verksamhetsåret har styrelsen därmed bestått av 6 ordinarie ledamöter och 1 

ersättare. 

Ordförande: Joakim Johansson 

Kassör: Avgick 2019-09-26 

Tf kassör: Marthina Sjöström (fr.o.m. 2019-09-29) 

Ledamot: Marthina Sjöström 

Ledamot: Charlotte Larsdotter 

Ledamot: Linda Holmqvist 
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Ledamot: Sanna Lindroth 

Ledamot: Anna-Lena Udenius 

Ledamot: Linnea Bengtsson (t o m 2019-04-11) 

Ledamot: Christina Kunkel (t o m 2019-04-11) 

Ersättare: Maywor Kindeland 

Ersättare: Fredrik Franzen (t o m 2019-09-11) 

Revisor: Robin Johansson 

Revisor: Francisco Montero Carnot 

 

Medlemmar 

Föreningen hade vid årsskiftet 114 medlemmar. Styrelsen har under året genomfört 

en enkätundersökning av medlemmarnas syn och förväntningar på föreningen. 

Svarsfrekvensen var tyvärr låg, endast 13 svar inkom. Av svaren framkom det att de 

svarande vill att föreningen ska leva vidare, satsa på föreläsningar och utbildningar 

inom hbtqi såväl inom föreningen som ut mot allmänhet/skola/företag. Flera svar 

handlade också om behovet av att lyfta, informera och sprida kunskap om de olika 

delarna i hbtqi. Föreningen har under året genomfört ett medlemsmöte där 

deltagandet tyvärr var väldigt lågt. 

 

Möten under året 

Styrelsen har haft 6 styrelsemöten under året. Utöver det har också genomfört två 

planeringsdagar och en del arbetsmöten genomförts. 

 

Caféverksamheten 

Under första halvåret arrangerades två cafékvällar per vecka, onsdagar och torsdagar. 

Onsdagar för föreningens ungdomsverksamhet och torsdagar för alla. Tyvärr har 

deltagandet i båda dessa grupper varit lågt. Som en konsekvens av detta beslutade 

styrelsen att låta ungdomsverksamheten bli vilande tillsvidare.  Styrelsen ser att ett 

fördjupat samarbete med Diversity Club (Norrköpings fritidsgårdars hbtqi-kvällar), i 

stället kan vara en framgångsrik väg att möta och erbjuda ungdomar verksamhet. 
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Caféverksamheten för alla flyttades från torsdagar till söndagar, vilket har uppfattats 

som en positiv förändring för de besökare som deltagit 

 

Regnbågsfamiljer 

Under 2019 har Regnbågsfamiljerna haft fem evenemang med aktiviteter som 

julgransplundring, sportlovsdisco, påskpyssel, pridedisco och halloweenfest.  Antalet 

besökande har varierat stort, vid någon aktivitet kom endast 2 och vid en annan kom 

80 personer. Den mest besökta aktiviteten var halloweenfesten.  

 

Ungdomsverksamhet - Diversity Club 

RFSL Norrköping har ett engagemang i Diversity Club. Verksamheten har varit öppen 

under måndagskvällar för ungdomar inom gruppen hbtqi. Verksamheten flyttade 

under året från Borgsmo fritidsgård till Ruddammen som är beläget i stadens centrum. 

Efter flytten kom inte längre ungdomarna till verksamheten och från årsskiftet har den 

återgått till att bedrivas på Borgsmo fritidsgård igen. 

 

Pride 2019 

Ambitionerna inför Pride 2019 var stora. Flera föreläsningar anordnades och 

föreningslokalen var bemannad och öppen de flesta dagar under veckan. 

Föreläsningarna som ordnades var bland annat: Äldre hbtq-personers livsvillkor av 

Angelica Löwding, En informationskväll inom ämnet sex, Unikt samtal om 

homosexualitet och vänskap i Afghanistan samt Suicid och hbtq med Sandra Hansen 

som föreläsare. Dessutom arrangerades det under veckan intressanta samtal med 

Noaks Ark Östergötland.  

Cammillas Quiz för alla var ett underhållande inslag som bjöd på skratt, glädje, 

frustration och tävlingsanda. Den kvällen avslutades med ett mycket uppskattat 

framträdande av hbtqi-aktivisten Jan Hammarlund. Föreningens veckoprogram 

avslutades med Spelkväll på fredagen och Pridedisco för barn på lördagen. 

Under pride-veckan kunde de som ville även se konstutställningen No human is an 

island av Eva Cederwall samt Viktor Lenpers vackra silversmycken. 

Lördagen den 18 maj var det Prideparad och där fanns RFSL Norrköping stolt på plats 

bakom Rrriotsamba NKPG som vägledde paraden genom Norrköpings gator. Styrelsen 
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känner stor tacksamhet och glädje med och för alla som gick med RFSL Norrköping i 

paraden samt för alla de tusentals övriga som deltog i 2019 års Prideparad.  

Styrelsen känner också stor tacksamhet mot de samarbetspartners och 

medarrangörer som bidrog till föreningens Pridefirande.   Stort tack till Klövern, ABF, 

Byrån mot diskriminering, Noaks Ark Östergötland, Ensjöholms By, Arbis Bar & 

Salonger, Eva Cederwall, Viktor Lenper, Cammilla Larsdotter och alla andra som 

förgyllde föreningens Pridefirande.  

Styrelsen vill även rikta ett särskilt tack till föreningen och nätverket East Pride, för om 

inte de tagit upp stafettpinnen efter Norrköping Pride hade Pride 2019 inte blivit så 

lyckat som det blev.  

 

RainbowNight 

RainbowNight var festen som gick av stapeln på Arbis Bar och Salonger lördagen den 

18 maj. Den blev en minnesvärd kväll med fantastiska artister med oförglömliga 

framträdanden. Tyvärr blev kvällen inte alls den intäktsbringande aktivitet som hade 

förväntats. 

 

Skolinformation 

Under året har föreningen vid några tillfällen genomfört skolinformation, t ex på 

Ebersteinska gymnasiet och på Vammarskolan i Valdemarsvik.  

 

Andra evenemang 

RFSL medverkade sedvanligt i att uppmärksamma Worlds AIDS Day. Detta gjordes 

tillsammans med Noas Ark i Östergötland. Ordförande och kassör har medverkat i 

RFSLs Vårkonferens i Västerås 26 – 28 april. Ordförande deltog också på kongressen i 

Borås 18 – 20 oktober. Delar av styrelsen har också varit deltagit i informationsmöte 

om möjligheter att söka medel från Allmänna arvsfonden. Delar ur styrelsen har även 

besökt Familjerådgivningen och Barn- och ungdomspsykiatrin för att informera om 

hbtqi samt få information om de verksamheterna. Medverkan har också skett i 

Tillsammansfika för Norrköping och informerat om RFSL och hbtqi för nyanlända i 

Sverige. Flera ur styrelsen deltog också när Borgsmo fritidsgård anordnade en kväll i 

syfte att motverka trakasserier och hot mot unga hbtqi-personer.  
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Under året har RFSL Norrköping funnits representerat vid flera evenemang som 
samarbetspartner eller som åhörare.  Styrelsen har känt att det är viktigt för 
föreningen att synas, delta och knyta kontakter i evenemang och arrangemang.   

 

Trakasserier mot föreningslokalen 

Vid ett par tillfällen under året har det på föreningens ytterdörr satts upp dekaler med 

hotfulla uttryck. Utöver det så skedde viss skadegörelse på lokalen precis efter att 

verksamheten hade flyttat därifrån. Styrelsen har polisanmält dessa händelser. Delar 

av styrelsen har också träffas polis för att diskutera frågor kring säkerhet.  

 

Hemsida och sociala medier 

RFSL Norrköping har under 2019 arbetat med att uppdatera och aktualisera hemsidan 

samt publicerat information på föreningens sociala medier.  

 

Byte av föreningslokal 

Under december månad lämnade föreningen lokalen på Kungsgatan till förmån för en 

ny mindre kontorslokal i Kulturkvarteret Hallarna. Där finns utöver kontorslokalen 

även möjlighet att hyra lokaler för caféverksamhet och andra evenemang. Sedan 1 

januari bedrivs verksamheten där och där har söndagshängen fortsatt. Beslutet om att 

byta lokal togs uteslutande av ekonomiska skäl.  

 

Slutord 

År 2019 har varit ett år då styrelsen haft många saker att hantera och förhålla sig till. 

Den ekonomiska situationen har varit oroande och tillit och förtroenden har påverkat 

alla. Trots detta har styrelsen med stor handlingskraft och god gemenskap arbetat 

vidare för att ordna för föreningens överlevnad. Nuvarande styrelse ser positivt på 

framtiden då det nu, med en mer stabil ekonomisk grund, finns förutsättningar att 

arbeta vidare för att utveckla föreningens verksamhet till bästa nytt och glädje för 

föreningens medlemmar. 
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RFSL Norrköpings styrelse 

 

 

 

Joakim Johansson  Marthina Sjöström 

ordförande   tf kassör 

 

 

 

 

Linda Holmqvist  Sanna Lindroth 

ledamot   ledamot 

 

 

 

 

Charlotte Larsdotter  Anna-Lena Udenius 

ledamot   ledamot 

 

 

 

 

Maywor Kindeland 

ersättare 
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Föreningens ekoomiska berättelse  
 
Det ekonomiska året 2019 för RFSL Norrköping är ingen lätt berättelse då det har 

framkommit ekonomiska oegentligheter, kassör som fått avgå och mindre besöksantal 

än beräknat. Inte allt har varit nattsvart under det ekonomiska året utan föreningen 

har fått ekonomiskt stöd av Norrköpings kommun på 80 000kr, Region Östergötland 

på 55 000kr och en hyresreduktion av Klövern på 31 500kr. Medlemmar, besökare och 

styrelsen har stöttat föreningen genom att komma på föreningens aktiviteter, donerat 

pengar och framförallt ni som valt att vara medlemmar i RFSL Norrköping.  

 

För att styrelsen skulle få lite arbetsro och kunna planera inför framtiden åtog sig 

ordförande och kassör att försöka gå igenom 2018 års ekonomi för att få en bild av 

oegentligheterna. Det var ingen lätt uppgift men vad som uppdagades var inte lätt att 

hantera och informera styrelsen och förbundet om. Under hela denna tid hade vi bra 

stöttning från RFSL Förbund.  

 

Ett orosmoment, för styrelsen, har varit om föreningen skulle bli tvunget att återbetala 

givna bidragspengar från Norrköpings kommun och Region Östergötland, men 

tacksamt nog behövdes det inte göras. Styrelsen blev ombedda att skriva en förklaring 

hur styrelsen hanterat situationen samt redovisa vilka steg som tagits för att motverka 

att liknande situation inte ska kunna uppstå. 

 

I slutet av september fick föreningens kassör avgå efter samarbetssvårigheter och 

upptäckten av oegentligheter rörande en specifik händelse. RFSL Förbund kopplades 

in så att inga misstag gjordes vid hanteringen av kassörens avgång samt valet av en 

tillförordnad kassör. 

 

Året slutade med ett plus på 10 287kr och det resultatet är vi väldigt nöjda med. Nu 

ser vi fram emot ett spännande verksamhetsår 2020.  

 
 
 
 
 
Marthina Sjöström   Joakim Johansson 
Tf. kassör    Ordförande  
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Revisorernas berättelse  
 
Tyvärr är inte revisorernas berättelse färdig vid detta presentations tillfälle. 

Revisionen kommer vara färdig och finnas i handlingarna på årsmötet lördag 14 mars.  

 

Att revisorerna inte är klara med sitt uppdrag beror ej på revisorerna arbete utan på 

händelser som uppstått inom styrelsen under det sista kvartalet av 2019. Dessa 

händelser gjorde att bokföringen för 2019 inte blev klar i utsatt tid.  
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Verksamhetsplan för RFSL Norrköping 2020 
 

Inledning 

Med föregående verksamhetsår i ryggen så ser RFSL Norrköping fram mot nya 

utmaningar och utveckling av vår kärnverksamhet. Under kommande verksamhetsår 

vill föreningen lägga vikt på att fortsätta utveckla de olika verksamheterna, att kunna 

erbjuda ett attraktivt och meningsfullt medlemskap i en aktiv och levande hbtqi 

förening samt att fortsätta utveckla den utåtriktade verksamheten.  Ambitionen är att 

verksamhetsåret 2020 ska bli ett år av inspirerande, nyskapande och genomförande 

av idéer med hjälp av nya och gamla samarbetspartners, såsom Norrköpings kommun, 

Region Östergötland och ABF. 

 

Medlemmar 

Vid årsskiftet 2019/2020 var antalet medlemmar i RFSL Norrköping 1 personer. 

Styrelsen strävar efter att öka antalet medlemmar under 2020 och kommer under året 

arbeta med aktiv medlemsvärvning. 

 

Årsmöte, medlemsmöte 

Utöver det ordinarie årsmötet kommer föreningen att under året genomföra minst 

ett medlemsmöte för att ge medlemmarna information och möjlighet att bidra till 

utveckling av verksamheten. 

 

Föreningslokal 

Föreningen kommer vid årsskiftet att flytta till nya lokaler. Verksamheten ska då 

inrymmas i Kulturkvarteret Hallarna i Norrköping som finns på Tunnbindaregatan 37. 

Förhoppningarna är att skapa goda samverkansmöjligheter med det kulturella utbud 

som finns i Hallarna och därmed locka nya medlemmar. I Hallarna kommer föreningen 

ha ett eget kontor och verksamheten kommer ha tillgång till flera olika utrymmen i 

byggnaden. 
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Social aktivitet 

RFSL Norrköping har sedan en tid ändrat upplägg på vår återkommande sociala 

aktivitet i lokalen. Idag har vi en gemensam mötesplats (Söndagshäng) där såväl 

ungdomar, vuxna och Newcomers är välkomna. Då verksamheten kommer att finnas 

i Hallarna blir mötesplats och café-verksamhet en central del. Hallarna erbjuder 

möjligheter att bedriva verksamhet på nya sätt till exempel genom tillgången till en 

liten scen för musikframträdande, quiz, poesi och andra event. Lokalen kommer även 

att erbjuda en trygg och inbjudande miljö för social samvaro. Under föreningens 

sociala aktiviteter är alltid styrelsen representerad. Sommaraktiviteter för 

medlemmar kommer att erbjudas. 

 

Ungdomsverksamhet 

Phoenix Ung som tidigare var föreningens ungdomsverksamhet har avslutats och 

inryms nu i Diversity Club. Diversity Club är en verksamhet för ungdomar som 

identifierar sig som HBTQI i åldrarna 13 - 21 år. Verksamheten bedrivs av Norrköpings 

kommuns fritidsgårdar och RFSL Norrköping är en samarbetspart och medverkar i 

dessa träffar. Diversity Club har verksamhet en gång i veckan på Borgsmo fritidsgård. 

 

Under kommande verksamhetsår kommer RFSL Ungdom Östergötland starta upp 

verksamhet i som riktar sig till ungdomar i hela länet. RFSL Ungdom Östergötland 

kommer startas upp av RFSL Norrköping, RFSL Linköping och RFSL Motala samt med 

stöd av RFSL Ungdom på nationell nivå. Förhoppningen är att detta samarbete ska 

skapa en stabil verksamhetsform där ungdomarna ges möjlighet att möta flera 

representanter från RFSL samt fler ungdomar. 

 

Regnbågsfamiljer och Stjärnfamiljer 

Under 2020 kommer verksamheten för regnbågs- och stjärnfamiljer att utvecklas från 

att främst ha fokuserat på aktiviteter för barn till att även inkludera verksamhet med 

ett tydligare föräldraperspektiv. Föräldraperspektivet handlar om att planera barn, 

ensamt eller samkönat föräldraskap samt erbjuda möjlighet att dela erfarenheter med 

andra. 

 

  

mailto:info@norrkoping.rfsl.se


 

 2020-02-28 

 
 
 

 
Postadress 
RFSL Norrköping 
Box 5003 
600 05 Norrköping 

Besöksadress 
RFSL Norrköping 
Kulturkvarteret Hallarna 
Tunnbindaregatan 37 
 

Org.nummer 

825001-5503 
E-post 

info@norrkoping.rfsl.se 

Internet 

www.norrkoping.rfsl.se 

 

 

Newcomers 

Newcomers verksamheten kommer under 2020 att fortsätta om än i mindre skala. 

Verksamheten riktad till asylsökande hbtqi-personer kommer bedrivas med 

föreningens ordinarie sociala verksamhet. Bakgrunden till detta är föreningens 

begränsade tid och resurser samt att RFSL Linköping bedriver en omfattande och 

välfungerande Newcomers verksamhet som vi rekommenderar till de som behöver 

stöd och råd i mer specifika frågor gällande bland annat asylprocessen, kontakt med 

Migrationsverket. 

 

Seniorer 

RFSL Norrköping kommer under året att sträva efter att utveckla äldre hbtqo 

personers möjlighet till samvaro och verksamhet. 

 

Stolta föräldrar 

RFSL Norrköping har idag ingen egen verksamhet för de som inom RFSL kallas stolta 

föräldrar. Föreningen har för avsikt att under 2020 uppmärksamma denna viktiga 

grupp. 

 

East Pride 2020 

RFSL Norrköping kommer självklart att vara aktiva i East Pride 2020 då detta är ett 

tillfälle att informera, synas, minnas, fira, umgås och mycket mer.  Föreningen kommer 

att ha evenemang för medlemmar och andra samt medverka i paraden. Det kommer 

att utarbetas ett gediget program med såväl föreningens egna evenemang som 

aktiviteter tillsammans med andra aktörer. East Pride är ett nätverk där RFSL 

Norrköping tillsammans med andra föreningar och privatpersoner är aktörer.  För RFSL 

Norrköping är detta samarbete viktigt både för föreningen och för att öka acceptans 

och förståelse för hbtqi-personers livsvillkor. 

 

  

mailto:info@norrkoping.rfsl.se


 

 2020-02-28 

 
 
 

 
Postadress 
RFSL Norrköping 
Box 5003 
600 05 Norrköping 

Besöksadress 
RFSL Norrköping 
Kulturkvarteret Hallarna 
Tunnbindaregatan 37 
 

Org.nummer 

825001-5503 
E-post 

info@norrkoping.rfsl.se 

Internet 

www.norrkoping.rfsl.se 

 

 

RFSL Norrköping 45 år 

Under 2020 firar RFSL Norrköping 45 år. Detta kommer att uppmärksammas med 

event som ska erbjuda såväl festligheter som tillfälle att synliggöra föreningen och 

dess verksamhet. 

 
 

Information och utbildning 

lnformationsverksamhet är en viktig uppgift för RFSL Norrköping. Information behövs 

förstås till individer som själva funderar kring sin identitet och till de som definierar 

sig som hbtqi-personer men även närstående är viktiga i detta. 

 

Information är också viktigt för att skapa förståelse och inkludering i samhället. 

Information och utbildning kan erbjudas till skolor, myndigheter, företag, 

privatpersoner etcetera 

 

Skolinformation 

RFSL Norrköping har för avsikt att erbjuda skolinformation under verksamhetsåret i 

såväl Norrköping som kranskommunerna. En utmaning i detta är att föreningen saknar 

personella resurser eftersom samtliga styrelsemedlemmar förvärvsarbetar under 

dagtid. 

 

Fokusområden under året 

Under 2020 kommer RFSL Norrköping särskilt uppmärksamma nedanstående 

områden. Uppmärksamheten på dessa områden planeras att ske i form av 

föreläsningar, diskussionstillfällen, filmvisning etcetera 

 

o Normkritik 

o HBTQI 

o B som i Bi 

o T som i Trans 

o I som lntersexuell 
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Kommunikation 

Hemsidan är en viktig kanal för att nå ut med information om föreningens aktiviteter 

samt sprida information om HBTQI. Facebook och lnstagram är de sociala medier som 

föreningen använder. Ambitionen är också att skapa ett slutet medlemsforum på 

Facebook för att där skapa möjlighet till dialog. Föreningens e-post, 

info@norrkoping.rfsl.se, fungerar som en viktig kontaktyta. Föreningen kommer 

under året att ta fram nytt informationsmaterial i olika format och även arbeta för en 

större spridning av informationen. 

 

Behov av anställd medarbetare 

RFSL:s verksamhet är, för att kunna utföra verksamheten på det sätt som behövs, 

beroende av personella resurser. Förutsättningar att hantera/besvara förfrågningar 

och medverka i efterfrågade uppdrag är idag kraftigt begränsade. Detta eftersom det 

idag är styrelsen själva som hanterar detta på sin fritid. Styrelsen ser att en prioriterad 

fråga är att få resurser som gör det möjligt att anställa en medarbetare/informatör. 

En anställd medarbetare skulle underlätta såväl samverkan som information och 

administration. 
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Förslag till budget  
 

Intäkter 
Föreningsbidrag Norrköpings Kommun  90 000kr 
Föreningsbidrag Region Östergötland  55 000kr 
Caféverksamhet   10 000kr 
Norrköpings bästa, riktat bidrag   20 000kr 
ABF, riktad verksamhet     1 000kr 
Medlemsavgifter     6 500kr 
Skolinformation   10 500kr 
45-årsfirande   16 000kr 
Summa                         209 000kr 
 

Kostnader 
Hyra                        51 180kr 
Norrköpings bästa, riktat bidrag  20 000kr 
Post & telefoni     3 250kr 
Hogia, ekonomiprogram     2 500kr 
Bankavgifter      2 200kr 
Försäkring      1 500kr 
Summa                           80 630kr 
 

Föreningens rörliga kostnader 
45-år fest    25 000kr 
East Pride 2020   15 000kr 
Konferenser RFSL   11 000kr 
Caféverksamhet     9 000kr 
Utbildningar      7 000kr 
Hyra av entré Dynamo     7 000kr 
Inredning      5 000kr 
Regnbågsfamiljen     4 000kr 
Medlemsaktiviteter     3 500kr 
Reseersättning     3 000kr 
Kontorsmaterial     2 000kr 
Gåvor      1 000kr 
Summa                           92 500kr 
Summa fasta och rörliga kostnader                       173 130kr 
 

TOTALT                           35 870kr 
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Valberedningens förslag till styrelse  
 
Kassör: Francisco Montero Carnot  Nyval 
 
 
Ledamot: Charlotte Larsdotter  Omval 
 
 Anna-Lena Udenius  Omval 
  
 Linda Holmqvist   Omval 
 
 Maywor Kindeland   Nyval 
 
 Linnéa Bengtsson  Nyval 
 
 
Ersättare: Emma Brask   Nyval 
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