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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
Åländska hbt-föreningen Regnbågsfyren 2013-2014 
 
 
INLEDNING 
Under verksamhetsåret 2013-2014 har Åländska hbt-föreningen Regnbågsfyren 
fortsättningsvis arbetat aktivt för att vara knutpunkt för hbt-personer på Åland samt att sprida 
information och kunskap kring mångfalden av sexuell läggning, könsuttryck och 
könsidentitet. Regnbågsfyren ses från myndigheter, lokal media och andra föreningar som 
en självklar källa till information kring hbt-frågor. Efterfrågan efter föreningens kunskap kring 
dessa frågor har varit fortsättningsvis stort, och föreningen har i den mån det funnits 
möjlighet åtagit sig att informera allmänheten genom att till exempel besöka skolor. För att 
utvidga denna del av verksamheten har föreningen drivit ett informationsprojekt och haft en 
projektledare anställd för detta ändamål. 
Det är också tydligt att det finns ett behov av ett forum där hbt-personer får stöd och en 
social samvaro med öppenhet inför olika sexuella läggningar, könsuttryck och könsidetiteter. 
Med jämna mellanrum har föreningen ordnat aktiviteter och haft öppna kvällar, för att en 
stadig social verksamhet ska finnas till hands. 
 
 
ADMINISTRATIVT 
Vid årsmötet utsågs en styrelse bestående av ordförande Maria Antman och 
styrelsemedlemmarna Lina Antman, Annika Hambrudd, Tage Lindfors och Peter Westling 
samt Michaela Niemelä som ersättare. Med stöd av medel från 
Diskrimineringsombudsmannen (DO) har föreningen drivit informationsprojektet ”Våga Veta 
Åland 2.0” som under verksamhetsårets lopp fått mera substans och struktur tack vare en 
satsning på skolning av nya skolinformatörer i samarbete med RFSL. Vår projektledare 
Hanna Alava har arbetat deltid med information och administration. Föreningens lokaler på 
Kaptensgatan 18 har varit öppna under onsdagar, med kontorstid på dagen och öppen 
klubbverksamhet på kvällstid. 
Föreningens kontakter har skötts dels genom styrelsen och dels genom projektledaren. 
Föreningens hemsida www.regnbagsfyren.ax har uppdaterats med jämna mellanrum. 
Aktuella händelser och annan kontakt med medlemmar och andra intresserade har också 
aktivt hållits genom föreningens sida på Facebook i en ännu större utsträckning än tidigare. 
 
 
EKONOMI 
Föreningens verksamhet har finansierats med hjälp av bidrag från Mariehamns stad, 
Diskrimineringombudsmannen på Åland och PAF-medel från Landskapsregeringen samt 
föreningens egna medlemsavgifter. Medlemsavgiften för verksamhetsåret fastställdes till 12€ 



per år för ordinarie medlemmar och 8€ för stödmedlemmar. För personer under 18 år 
uppgick ingen avgift. Utöver detta har vi under verksamhetsåret fått bidrag från Svenska 
Kulturfonden samt ansökt om ett evenemangsstöd från LR för Åland Pride 2014. 
 
 
SOCIAL OCH STÖDJANDE VERKSAMHET 
Regnbågsfyrens lokal har under året bestått av dels ett kontor och dels ett allrum. 
Föreningen har haft öppet på onsdagskvällar dit alla oavsett kön, sexuell läggning, 
könsuttryck och ålder varit välkomna. Under de öppna kvällarna har funnits möjlighet att fika, 
titta på film och umgås, och under sommaren har aktiviteter utomhus ägt rum, såsom picnic 
och beachvolley. Antalet besökare på onsdagskvällarna varit varierande med allt ifrån en 
gäst till ca. 20 personer. 
På Regnbågsfyrens lokal finns och en samling med hbt-relaterade filmer och böcker som är 
tillgängliga för våra medlemmar för utlåning. Regnbågsfyren har också en stor samling 
hbt-relaterat utbildnings- och informationsmaterial som finns tillgängligt för alla som är 
intresserade. Materialet är till stor del från RFSL i Sverige och takorganisationen för 
hbt-föreningar i Finland SETA, och riktar sig bland annat till ungdomar, föräldrar och lärare. 
Aktiviteter som skett på andra ställen än på föreningens lokaler har också ägt rum i större 
utsträckning än tidigare tack vare att styrelsemedlem Tage Lindfors utsågs till att ansvara för 
sociala aktiviteter utöver det som sker i vår klubblokal. Både grillfest och kräftskiva ordnades 
på sommaren/hösten, båda var uppskattade. De årligen återkommande händelserna, såsom 
just grillfest, kräftskiva och familjeläger (som denna gång inte blev av under 
verksamhetsåret) är uppskattade och många medlemmar har efterfrågat dem, och velat vara 
med. Dessa tillfällen fungerar inte bara som sociala sammanhang fria från fördomar kring 
kön och sexualitet, men också som bra tillfällen att få stöd och gemenskap med andra i 
liknande situationer. Besökarantalet i anslutning till våra aktiviteter har märkbart ökat under 
året. 
 
En ny, stor satsning som gjordes under verksamhetsåret var planeringen av Åland Pride 
2014 (som sedan gick av stapeln 16-20.7, dvs. under innevarande verksamhetsår 2014-15). 
För planeringsarbetet bildades en pridekommitté bestående av ett flertal frivilliga som under 
första halvan av 2014 sammanträdde regelbundet för att sammanställa och organisera 
prideprogrammet. 
 
 
UTBILDNINGS- OCH INFORMATIONSVERSAMHET 
En stor del av föreningens uppdrag består av informationsverksamhet och utvecklandet av 
densamma. Dels har denna verksamhet bestått av skolinformationstillfällen. Skolinformation 
har erbjudits skolor, främst på högstadienivå, att få ta del av detta. Efterfrågan har under 
året varit stor. Skolinformationen har bestått av att en eller två personer från föreningen åkt 
ut till skolan i fråga och hållit 1-2 lektioner om normer, sexuell läggning och könsidentitet, 
samt om hbt-frågor i allmänhet. Infotillfällena har varit interaktiva och gett tillfälle för eleverna 
att fundera och diskutera med hjälp av olika metoder med utgångspunkt i normkritisk 
pedagogik som används av till exempel RFSL vid skolinformation. 
Skolinformationstillfällena ger elever mer kunskap och verktyg för att vara en del av att 
förhindra diskriminering i sin omgivning, och ger de lärare som är med hbt-kompetens och 



bidrar till likabehandling inom skolan. De personer som är ute och informerar på skolor från 
föreningen har fått en grundläggande inskolning. Under verksamhetsåret har också åtgärder 
vidtagits för att utbilda fler informatörer samt uppdatera kunskaperna hos redan utbildade 
informatörer. På hösten 2013 arrangerades en omfattande skolinformatörsutbildning. 
Information har också nått allmänheten till exempel genom Möjligheternas torg och genom 
att ordförande, projektledare och styrelsemedlemmar på olika sätt deltagit i diskussioner i 
media. 
 
 
SYNLIGHET 
Under året har föreningen figurerat en hel del i de lokala massmedierna, inte minst i 
anslutning till att lagförslaget för en könsneutral äktenskapslagstiftning dryftats samt i 
anslutning till planeringsprocessen av Åland Pride som väckte speciellt mycket 
uppmärksamhet. Vår Facebooksida har väckt mycket intresse och också fungerat ypperligt 
som informationskanal gällande verksamheten och aktuella hbt-nyheter. 
 
 


