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INLEDNING 
Under verksamhetsåret 2014-2015 har Åländska hbt-föreningen Regnbågsfyrens 
verksamhet utvecklats och expanderat. Regnbågsfyren arrangerade Åland Pride för första 
gången 16-20 juli 2014. Föreläsningar, panelsamtal, filmvisning, kultur- och sportaktiviteter 
ingick i programmet vars höjdpunkt var paraden där ca 2000 personer deltog. För 
planeringsarbetet av Åland Pride 2014 bildades en pridekommitté bestående av ett flertal 
frivilliga som sammanträdde regelbundet för att sammanställa och organisera 
prideprogrammet tillsammans med föreningens dåvarande projektledare Hanna Alava.  
 
Hanna Alava slutade som projektledare under hösten 2014, tjänsten utannonserades och 
efter en rekryteringsprocess anställdes Sofia Enros som föreningens nya verksamhets- 
ledare. Sofia har lett arbetet både med föreningens ordinarie verksamhet och evenemanget 
Åland Pride 2015. Nytt för 2015 är till exempel projektet Månadens hbt-bok där 
representanter för Regnbågsfyren presenterar lästips på temat hbtq en gång i månaden på 
Mariehamns stadsbibliotek. Utöver att tillgodose efterfrågan på rekommendationer på 
litteratur, har projektet drivits i syfte att öka föreningens kontaktytor och sänka tröskeln för att 
ta kontakt. Eftersom Mariehamns stadsbibliotek är en så otvungen och väl inarbetad 
mötesplats har presentationerna av Månadens hbt-bok lett till att föreningen fått flera nya 
medlemmar. Månadens hbt-bok har uppmärksammats av flera svenska bibliotek och bland 
annat fastländska föreningen Regnbågsankan har inspirerats av konceptet.  
 
En viktig del av Regnbågsfyrens verksamhet är att vara ett forum och mötesplats där 
hbtq-personer får stöd och tillgång till social samvaro med öppenhet inför olika sexuella 
läggningar, könsuttryck och könsidentiteter. Föreningen har därför arrangerat evenemang 
och aktiviteter så som kräftskiva och julfest samt haft kvällsöppet en gång i månaden, för att 
en stadig social verksamhet ska finnas till hands.  
 
Bland annat som en följd av den ökade synligheten i och med Åland Pride, Månadens 
hbt-bok mm har behovet och efterfrågan på information och kunskap kring normkritik och 
mångfalden av sexuell läggning, könsuttryck och könsidentitet ökat. Myndigheter, företag, 
föreningar, arbetsplatser, skolor och andra organisationer efterfrågar information och 
utbildning i hbtq-frågor och vill samarbeta med Regnbågsfyren. Utöver skolinformation för 
elever i åländska skolor (grundskolan och Folkhögskolan) har Regnbågsfyren hållit 
föreläsningar för föreningar som Klubbhuset Pelaren, och tagit emot studiebesök av tex 
Katapult och olika kill- och tjejgrupper. Regnbågsfyren har samarbetat och nätverkat med 
andra åländska föreningar, bland annat kring verksamhet riktad till barn och ungdomar. 
 
Större delen av planerings- och förberedelsearbetet med Åland Pride 2015 gjordes under 
verksamhetsåret 2014-2015. Festivalen arrangerades 17-23 augusti och koordinering och 
samordning med över 100 samarbetspartners, 100 föreläsare och artister och ett 40-tal 
volontärer tog mycket tid i anspråk under våren och sommaren.  



ADMINISTRATIVT 
Vid årsmötet 26 september 2014 utsågs en styrelse bestående av ordförande Maria Antman 
och styrelsemedlemmarna Tage Lindfors, Annika Hambrudd, Malin Lindström och Imoon 
Söderlund. Michaela Niemelä utsågs till ersättare. Föreningens projektledare Hanna Alava 
och sedermera verksamhetsledare Sofia Enros har arbetat deltid (50%) med verksamhet, 
information och administration. Från och med 1 april 2015 anställdes Sofia på ytterligare 
50% för att projektleda Åland Pride 2015. Sektoröverskridande samarbeten och samordning 
och koordinering av ett 100-tal föreläsare och artister, drygt 100 samarbetspartners och ca 
40 volontärer lade grunden till en lyckad festival med mångsidigt program. En pridekommitté 
utsågs för att delta i planeringsarbetet och Tage Lindfors fungerade som paradgeneral. 
 
Föreningens lokaler på Kaptensgatan 18 har varit öppna under kontorstid varje onsdag samt 
kvällstid första onsdagen varje månad. Presentationerna av Månadens hbt-bok har gjorts av 
volontärer tredje måndagen varje månad, samordningen och koordineringen har gjorts av 
verksamhetsledaren. 
 
Föreningens kontakter och samarbeten har skötts av verksamhetsledaren. Föreningens 
hemsida regnbagsfyren.ax och föreningens sida på Facebook har uppdaterats kontinuerligt i 
en ännu större utsträckning än tidigare. Den slutna gruppen Regnbågsfyren på Facebook 
har fungerat som en viktig informationskanal. Nyhetsbrev har skickats regelbundet till 
föreningens medlemmar via mejl och information om evenemang så som kvällsöppet har 
skickats till tidningarnas evenemangskalendrar. Affischer har producerats och satts upp inför 
Månadens HBT-bok, visning av filmen Pride och Åland Pride 2015. 
 
 
EKONOMI 
Föreningens verksamhet har finansierats med hjälp av bidrag från Mariehamns stad och 
verksamhetsbidrag från Ålands landskapsregering samt föreningens egna medlemsavgifter. 
Medlemsavgiften för verksamhetsåret fastställdes till 12€ per år för ordinarie medlemmar och 
8€ för stödmedlemmar. För studerande och personer under 18 år uppbars ingen avgift.  
 
För skolinformationen har en avgift på 50 euro debiterats per lektion. 
 
För Åland Pride 2014 beviljades evenemangsbidrag från Ålands landskapsregering och 
Svenska kulturfonden, Nya Åland gick med som mediasponsor. Intäkterna bestod också av 
inkomster av försäljning av bla flaggor liksom inträden.  
 
För Åland Pride 2015 beviljades föreningen evenemangsbidrag från bland annat Ålands 
landskapsregering, Mariehamns stad och Svenska kulturfonden. Ålands 
ombudsmannamyndighet finansierade föreläsningar, Nordens Institut på Åland 
delfinansierade slagverksorkestern Kiriakas medverkan i paraden och Ålands 
litteraturförening och Ålands mångkulturella förening delfinansierade varsin programpunkt. 
Dessutom beviljade Posten Åland, Ålandsbanken och Crosskey sponsormedel till 
evenemanget, både Eckerö Linjen och Viking Line sponsrade resor och både Nya Åland och 
Ålandstidningen gick med som mediasponsorer. 
 



SOCIAL OCH STÖDJANDE VERKSAMHET 
Regnbågsfyrens lokal har under året bestått av ett kontor, ett samlings/mötesrum, kök/pentry 
och toalett belägen i källarplan på Kaptensgatan 18. Lokalen har dålig tillgänglighet. 
Föreningen har haft öppet första onsdagskvällen i månaden och alla oavsett kön, sexuell 
läggning, könsuttryck och ålder har varit välkomna. Under de öppna kvällarna har funnits 
möjlighet att fika, pyssla, titta på film och umgås. Diskrimineringsombudsmannen, 
barnombudsmannen, patient- och klientombudsmannen deltog en kväll, planering av Åland 
Pride har genomförts och under sommaren har utomhusaktiviteter ägt rum, såsom picknick 
och beachvolley. Antalet besökare på onsdagskvällarna har varierat mellan 5 till 14 
personer. Regnbågsfyrens aktiviteter fungerar både som sociala sammanhang fria från 
fördomar kring kön och sexualitet, och ger möjlighet för hbtq-personer och deras anhöriga 
att få stöd och gemenskap med andra i liknande situationer. 
 
I Regnbågsfyrens lokal finns en samling med hbtq-relaterade filmer och böcker som är 
tillgängliga för utlåning för föreningens medlemmar. Verksamhetsledaren har utökat 
sortimentet av böcker och fört statistik på utlån. Regnbågsfyren har också en stor samling 
hbtq-relaterat utbildnings- och informationsmaterial som finns tillgängligt för alla som är 
intresserade. Materialet är till stor del från RFSL i Sverige och takorganisationen för 
hbtq-föreningar i Finland SETA, och riktar sig bland annat till ungdomar, föräldrar och lärare. 
Bland annat studerande och forskare har hämtat material från Regnbågsfyren. 
 
 
UTBILDNINGS- OCH INFORMATIONSVERSAMHET 
En stor del av föreningens uppdrag består av informationsverksamhet och utvecklandet av 
densamma. Regnbågsfyrens verksamhetsledare har ingått i arbetsgruppen för grundskolan i 
Ålands landskapsregerings utbildningspolitiska program och drivit påverkansarbete för att 
alla elever ska få tillgång till likvärdig normkritisk information gällande hbtq, normer, sexuell 
läggning och könsidentitet. Utöver skolinformation har arbete inletts med informations- 
verksamhet och utbildning riktad till arbetsplatser, företag och föreningar, med HBTQ- 
certifiering som mål. 
 
Skol- och övriga informationstillfällen  
21 januari - Informationstillfälle/studiebesök av tjejgrupp, bestående av 4 ungdomar i åk 9 
och 2 ungdomsledare, samarbete med Enheten för ungdomsarbete inom Mariehamns stad, 
informatör Sofia Enros 
10 februari - Informationstillfälle/studiebesök av killgrupp, bestående av 7 ungdomar i åk 9 
och 2 ungdomsledare, samarbete med Enheten för ungdomsarbete inom Mariehamns stad, 
informatörer Sofia Enros och Alexander Westerlund 
11 februari - Informationstillfälle på ungdomsgården Uncan med Sofia Enros, Tage Lindfors 
och Mikael Eriksson 
10-11 februari och 10 mars - Skolinformation för hela årskurs 9 i Övernäs skola med Sofia 
Enros och Alexander Westerlund (74 elever och 2 lärare) 
1 april - Informationstillfälle/studiebesök av Katapult 1 april, Sofia Enros (5 personer) 
8-9 april - Skolinformation för hela årskurs 5 i Ytternäs skola med Sofia Enros (49 elever och 
4 lärare/assistenter) 



5 maj - Skolinformation för 34 elever och 3 lärare vid Ålands folkhögskola med Sofia Enros  
21 maj - Informationstillfälle hos Klubbhuset Pelaren med Sofia Enros (13 personer) 
22 maj - Informationstillfälle inför Åland Pride, öppet för allmänheten, Sofia Enros (26 pers) 
 
Regnbågsfyren fick också förfrågan från Kökar skola om skolinfo men blev tvungna att tacka 
nej på grund av dåliga färjförbindelser och otillräckliga personalresurser.  
 
Infotillfällena har varit interaktiva och gett tillfälle för deltagarna att fundera och diskutera 
med hjälp av olika metoder med utgångspunkt i normkritisk pedagogik som används av till 
exempel RFSL vid skolinformation. Skolinformationstillfällena ger deltagarna (elever, lärare, 
personal, ungdomar osv) ökad hbtq-kompetens och kunskap och verktyg för att vara en del 
av att förhindra diskriminering. Informationstillfällena bidrar till bättre förutsättningar för 
likabehandling i tex skolan samt förebyggande av psykisk ohälsa.  
 
Målsättningen att vara minst två skolinformatörer vid varje tillfälle har inte uppfyllts, att anlita 
informatör per timme har inte fungerat. Det behövs anställd utbildad personal. 
 
Information har nått allmänheten till exempel genom Regnbågsfyrens deltagande i 
Möjligheternas torg, Månadens hbt-bok, öppet infotillfälle inför Åland Pride 2015 och genom 
att verksamhetsledare, ordförande och övriga styrelsemedlemmar på olika sätt deltagit i 
diskussioner i media, bland annat angående äktenskapslagstiftningen och hen-debatten. 
 
Månadens hbt-bok 
I projektet Månadens hbt-bok presenterar representanter för Regnbågsfyren lästips på temat 
hbtq en gång i månaden på Mariehamns stadsbibliotek. Syftet är att tillgodose efterfrågan på 
boktips och öka föreningens kontaktytor. Föreningen har fått flera nya medlemmar tack vare 
ökad synlighet och att stadsbiblioteket är en mötesplats med låg tröskel.  
 
Presentationerna publiceras på Regnbågsfyrens och Mariehamns stadsbiblioteks hemsidor 
och facebook och finnas tillgängliga på stadsbiblioteket och i Regnbågsfyrens föreningslokal. 
Utöver stadsbiblioteket får också de åländska kommun- och skolbiblioteken affischer och 
presentationer, och de liksom Emmaus Åland och bokhandlarna uppdaterar sitt sortiment 
med titlarna i förväg. Månadens hbt-bok har uppmärksammats av flera svenska bibliotek och 
bland annat fastländska föreningen Regnbågsankan har inspirerats av konceptet.  
 
19 januari - Katarina Gäddnäs presenterade Jolin Slottes Närhelst hon kommer och Sjóns 
Máni Steinn, Pojken som inte fanns, båda inbjudna under Mariehamns litteraturdagar 
16 februari - Imoon Söderlund, styrelsemedlem i Regnbågsfyren presenterade sitt eget 
seriealbum Smtry - The Gardener 
16 mars - Mio Sommardahl, Mariehamns stads ungdomsledare presenterade 
ungdomsboken Det händer nu! av Sofia Nordin 
20 april - Malin Lindström, styrelsemedlem i Regnbågsfyren presenterade Sarah av JT Leroy 
18 maj - Tage Lindfors, styrelsemedlem i Regnbågsfyren presenterade Jan Guillous Dandy 
15 juni - Hedvig Stenros presenterade Jeffrey Eugenides Middle Sex 
 
Presentationerna av Månadens HBT-bok fortsätter även under hösten 2015. 



SAMARBETEN OCH SAMVERKAN 
I samarbete med Bio Savoy visades Filmen Pride i februari. 
 
Regnbågsfyrens verksamhetsledare deltog i nätverksträff om barn och ungdomsverksamhet 
inom tredje sektorn med representanter från Rädda barnen, Röda korset Ålands distrikt, 
Ålands idrott, SKUNK, 4H, Ålands handikappförbund, Ålands fredsinstitut (Fair Sex) och 
Swingskeppet 19 maj.  
 
Regnbågsfyren gick med i nätverket Åland mot rasism 3 juni, och arrangerade föreläsningen 
Rasism och HBTQ-fientlighet, hur hänger det ihop? i samarbete med nätverket och Ålands 
mångkulturella förening under Åland Pride 2015. 
 
Regnbågsfyren har också samarbetat med bland annat Pusselfamiljen rf inför Möjligheternas 
torg, som hölls 29 augusti. 
 
Med Åland Pride som startskott och motivation har Regnbågsfyren samarbetat med över 
100 föreningar, företag och organisationer. Med Posten Åland har ett långsiktigt samarbete 
inletts, där Posten har som målsättning att vara ett inkluderande företag och arbeta aktivt för 
mångfald genom att bland annat erbjuda en grundutbildning i hbtq-kompetens för sin personal. 
 
 
SYNLIGHET 
Under året har Regnbågsfyrens verksamhetsledare och styrelse arbetat aktivt mot media, 
både lokalt och internationellt och i sociala medier för att öka synligheten för hbtq-frågor, 
föreningens verksamhet och Åland Pride. Flera pressträffar har hållits, pressmeddelanden 
har skickats ut och intervjuer gjorts. Regnbågsfyren har ofta figurerat i de lokala 
massmedierna, som liksom det övriga samhället visat stort intresse för hbtq-frågor och Åland 
Pride. Både Regnbågsfyrens och Åland Prides facebooksida har fått många nya följare och 
fungerat ypperligt som informationskanal gällande verksamheten och aktuella hbtq-nyheter.  
 
Inför Åland Pride 2015 har flyers delats ut på pridefestivaler runt om i Europa, och skickats 
till andra föreningar i Norden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Regnbågsfyren har fungerat som remissinstans till Ålands landskapsregering vid 
beredningen av hemvårdsstödet. 
 
 
 
 
 
 
 
29 oktober 2014 - juni 2015 
 
Skol- och övrig informationsverksamhet 
Tjejgrupp (4 ungdomar i åk 9, Mariehamns stads ungdomsbyrå) 21 januari, Sofia 
Killgrupp (7 ungdomar i åk 9, Mariehamns stads ungdomsbyrå) 10 februari, Sofia och Alex 
Ungdomsgården Uncan 11 februari, Sofia, Tage och Micke 
Övernäs skola hela årskurs 9, Sofia och Alex 10-11 februari och Sofia 10 mars 
Ytternäs skola hela årskurs 5, 8-9 april, Sofia 
Ålands folkhögskola 5 maj, Sofia (34 elever) 
Informationstillfälle/studiebesök av Katapult 1 april, Sofia (5 personer) 
Informationstillfälle hos Klubbhuset Pelaren 21 maj, Sofia (13 personer) 
 
Regnbågsfyren fick också förfrågan från Kökar skola om skolinfo men blev tvungna att tacka 
nej på grund av dåliga förbindelser och otillräckneliga personalresurser 
 
Målsättningen att vara minst två skolinformatörer har inte uppfyllts, systemet med informatör 
per timme fungerar inte, det behövs anställd utbildad personal. 
 
Sofia har ansökt om utbildningsmöjlighet hos RFSL Sverige men de har inte arrangerat 
något under vårterminen 2015. 
 
Föreningssamverkan 
Nätverksträff om barn och ungdomsverksamhet inom tredje sektorn med representanter från 
Rädda barnen, Röda korset Ålands distrikt, Ålands idrott, SKUNK, 4H, Ålands 
handikappförbund, Ålands fredsinstitut (Fair Sex), Swingskeppet och Regnbågsfyren 19 maj, 
Sofia deltog från Regnbågsfyren.  
 
Regnbågsfyren gick med i nätverket Åland mot rasism 3 juni, och arrangerade föreläsningen 
Rasism och HBTQ-fientlighet, hur hänger det ihop? under Åland Pride 
 
Förberedelser inför Möjligheternas torg, samarbete med Pusselfamiljen mfl 
 
Kvällsöppet 
Regnbågsfyren har hållit öppet hus i sin lokal på Kaptensgatan 18 första onsdagen varje 
månad, bland annat med besök av diskrimineringsombudsmannen, barnombudsmannen, 
patient- och klientombudsmannen, påskpyssel och Åland Pride-planering.  

 



Månadens HBT-bok 
Nytt projekt under 2015: Månadens HBT-bok på Mariehamns stadsbibliotek, representanter 
för föreningen presenterar en bok på temat HBTQ tredje måndagen varje månad. 
Information till åländska kommun- och skolbibliotek, Emmaus Åland. Flera nya medlemmar 
till föreningen tack vare mötesplats med låg tröskel. Presentationerna publiceras även på 
Regnbågsfyrens och Mariehamns stadsbiblioteks hemsidor och facebook och finnas 
tillgängliga på stadsbiblioteket och i Regnbågsfyrens föreningslokal. Koordinering av frivilliga 
 
19 januari - Katarina Gäddnäs presenterade Jolin Slottes Närhelst hon kommer och Sjons, 
båda inbjudna under Mariehamns litteraturdagar 
16 februari - Imoon Söderlund, styrelsemedlem i Regnbågsfyren presenterade sitt eget 
seriealbum Smtry - The Gardener 
16 mars - Mio Sommardahl, Mariehamns stads ungdomsledare presenterade 
ungdomsboken Det händer nu! av Sofia Nordin 
20 april - Malin Lindström, styrelsemedlem i Regnbågsfyren presenterade Sarah av JT Leroy 
18 maj - Tage Lindfors, styrelsemedlem i Regnbågsfyren presenterade Jan Guillous Dandy 
15 juni - Hedvig Stenros presenterade Jeffrey Eugenides Middle Sex 
 
Presentationerna av Månadens HBT-bok fortsätter även under hösten 2015. 
 
Övriga sociala aktiviteter arrangerade av Regnbågsfyren  
Föreningens julfest hölls 20 december i Regnbågsfyrens lokal, även planering av Åland 
Pride 
 
Filmen Pride visades 15 och 17 februari på Bio Savoy 
 
Förberedande arbete inför Regnbågsfyrens utflykt till Björkör söndag 19 juli, även årets 
grillfest, guidad tur i det gamla skärgårdshemmanet. (= 2015-2016) 
 
Förberedelser inför Åland Pride 2015 
Sofia Enros anställd på 50% utöver ordinarie 50% from 1 april 2015 
 
Kordinering med drygt 100 aktörer, samarbetspartners och volontärer; 
 
Föreningar 
ABF-Åland 
Alandia Square Dancers rf 
Emmaus Åland 
Pusselfamiljen rf 
Regnbågsankan rf 
Swingskeppet rf 
Träffpunkt ungdom rf 
Åland mot rasism 
Ålands feministparaply 
Ålands fotbollsförbund rf 
Ålands handikappförbund 



Ålands idrott 
Ålands konstförening rf 
Ålands litteraturförening rf 
Ålands mångkulturella förening rf 
Ålands Natur & Miljö rf 
 
 
 
 
Övriga organisationer, skolor och företag 
Mediasamarbete Nya Åland 
Mediasamarbete Ålandstidningen 
Nordens Institut på Åland (NIPÅ) 
Ålands landskapsregering 
Ålands ombudsmannamyndighet 
Ålands konstmuseum 
Galleri Norra Dörren 
Mariehamns stad 
Mariehamns stadsbibliotek 
Övernäs skola 
Mariehamns församling 
City Mariehamn 
Visit Åland 
Bio Savoy 
Alandica 
Hotell Arkipelag och Arken Garden 
KINO 
Ångbåtsbryggan Äventyrsgolf 
Mariehamns bokhandel 
Lisco 
Mariehamns tryckeri 
Mjuk & Len 
Baka 
Ålandsbanken 
Crosskey 
Steel FM 
Citylivs 
Läderbiten 
 
Medverkande artister, talare och föreläsare 
Alla ser ut som Dennis 
Regnbågsfyrens ordförande Maria Antman 
Yolanda Bohm 
Sandra Dahlén 
Sofia Enros/Mildreds swingskola 
Adam Guarnieri 



Katarina Gäddnäs 
Martha Hannus 
Mia Hanström 
Stadsdirektör Barbara Heinonen 
Polismästare Maria Hoikkala 
Lotta Jacobsson 
Daniel Johansson/Mildreds swingskola 
Sofia B Karlsson 
Anders Laine 
Jenny Lantz 
Tobias Larsson 
Giséla Linde 
Paradens drottning Tage Lindfors 
Aleksa Lundberg 
Riksdagsledamot Mats Löfström 
Mordhundarna 
Nino Mick 
Anna Moring 
Arvid Nordh 
Hannes Qvarström 
Annelie Salminen 
Jessica Simons 
Sister Resistor 
Alexandra Sjöblom 
Nicole Stambej 
Sarah Storm 
Jessica Sundberg 
Linnea Sundblom 
Imoon Söderlund 
Lisa Tulin och/eller Lasse Persson 
Alexander Westerlund 
Ulrika Westerlund (blev tyvärr sjuk) 
Maria Widén 
Henrika Österlund 
 
Dessutom drygt 40 volontärer 
 
Planerande av invigning  
Planerande av föreläsningar och panelsamtal 
Planerande av lunchsamtal 
Planerande av transtorsdag 
Planerande av dragworkshop, Emmaus, Mjuk & Len, Frisörlinjen 
Planerande av Pool Party 
Planerande av Prideparad 
Planerande av Cool Down Party 
 



3 pressträffar 
 
Påverkansarbete för mer medel 
Ej hållbart med nuvarande situation, möten, mejl och telefonsamtal  
 
Inlett samarbete med Posten Åland kring HBTQ-sentitivitet på arbetsplatsen 


