
 

Verksamhetsberättelse   2019   för     Regnbågsfyren   r.f.  

Vision   och   verksamhetsidé  
Regnbågsfyrens   vision   är   ett   samhälle   fritt   från   diskriminering,   där   alla   kan   och   vågar   vara  
sig   själva,   oavsett   könsidentitet   eller   sexuell   läggning,   och   där   hbtqia-personer   har   samma  
rättigheter   som   alla   andra.   Regnbågsfyren   arbetar   genom   politiskt   påverkansarbete,  
utbildnings-   och   informationsverksamhet   samt   social   verksamhet.   Arbetet   genomsyras   av   ett  
normkritiskt   förhållningssätt.   Föreningen   anordnar   årligen   Åland   Pride.  
 
Regnbågsfyren   ska,   i   enlighet   med   föreningens   värdegrund  

● verka   för   ökad   synlighet   av   homo-   bi-   trans-   och   queerpersoner   på   Åland  
● stärka   hbtqia-personers   delaktighet   och   rättigheter   och   motarbeta   diskriminering   på  

grund   av   könsidentitet,   sexuell   läggning   eller   könsuttryck  
● arbeta  för   att   synliggöra   och   minska   hetero-   och   cis-normativiteten   i   samhället  

Organisation  
Under   verksamhetsåret   2019   arbetade   föreningen   med   att   skapa   en   hållbar   organisation  
som   garanterar   en   stabil,   kvalitativ   och   tillgänglig   verksamhet,   med   en   hållbar   personal-  
situation   trots   föränderliga   verksamhetsförutsättningar.   

Styrelse,   personal   och   administration  
Vid   föreningsmötet   26   november   2018   utsågs   en   styrelse   bestående   av   ordförande   Martina  
Ekman   (då   Gerkman)   och   styrelsemedlemmarna   Emil   Ganz,   Ajax   (Isak)   Larsson,   Jenny  
Lindgren,   Linda   Nordmyr,   Moa   Rytterstedt   och   Imoon   Söderlund,   samt   Simon   Tavakoli   och  
Peter   Westling   som   ersättare.   Kort   efter   höstmötet   begärde   Imoon   Söderlund   att   få   avsluta  
sitt   uppdrag   som   styrelseledamot,    styrelsen   befriade   honom   från   uppdraget   29   januari   2019.  
12   mars   2019   begärde   ordförande   Martina   Gerkman   att   få   avgå,   varvid    Moa   Rytterstedt,  
som   tidigare   under   året   utsetts   till   vice   ordförande,   tillträdde   som   tillförordnad   ordförande.  
Även   Simon   Tavakoli   och   Ajax   Larsson   begärde   att   få   avsäga   sig   sitt   åtagande.  
På   föreningsmötet   20   mars   gjordes   ett   fyllnadsval   där   Peter   Westling   utsågs   till   ordinarie  
styrelsemedlem   och   Rebecca   Mattsson   till   suppleant.  
 
Regnbågsfyren   hade   88   registrerade   medlemmar   för   verksamhetsåret   2019.   Det   antalet  
gäller   personer   som   betalt   periodens   medlemsavgift   eller   på   grund   av   orsak   klassas   som  
avgiftsfri   medlem.  
Insamling   och   förvaring   av   personuppgifter   till   medlemsregistret   skyddas   av  
dataskyddslagstiftningen.   Verksamhetsledaren   är   ansvarig   för   föreningens   medlemsregister  
och   är   därmed   personuppgiftsansvarig.  
 
Under   verksamhetsåret   2019   var   föreningens   verksamhetsledare   Sofia   Enros   anställd   för   att  
arbeta   med   verksamhet,   information   och   administration   på   heltid.   1   augusti   2019   anställdes  
Matti   Koli   på   70%   för   att   leda   projektet   med   hbtqia-certifiering   av   åländska   verksamheter.  
 
Regnbågsfyren   hyr   kontor   i   Föreningshuset   på   Ålandsvägen   40,   där   även   ABF-Åland,  
Skärgårdsungdomarnas   intresseorganisation   SKUNK   och   Ålands   feministparaply   har   kontor.  



 

Föreningshuset   rymmer   förutom   kontorslokaler   även   tre   samlings-/mötesrum   i   olika   storlek,  
kök/pentry,   toaletter   och   en   samling   kontorsmaskiner   som   föreningarna   kan   använda   sig  
utav.   Dessutom   har   andra   föreningar   som   Pusselfamiljen,   Ålands   litteraturförening,  
Kulturföreningen   Katrina,   Reseda,   Ahveniset   mfl   möten   regelbundet   i   de   gemensamma  
möteslokalerna,   vilket   bidragit   till   Regnbågsfyrens   utbyte   med   andra   föreningar.  

Kommunikation  
Nyhetsbrev   har   skickats   regelbundet   till   föreningens   medlemmar   via   mejl   och   post.  
Föreningen   har   kommunicerat   via   hemsidorna   regnbagsfyren.ax   och   pride.ax,  
facebooksidorna   för   Regnbågsfyren   och   Åland   Pride,   och   @regnbagsfyren_aland   på  
Instagram.   På   Facebook   finns   även   flera   slutna   grupper   för   medlemmar   och   olika  
intresseområden.   Affischer   har   producerats   och   satts   upp   inför   Åland   Pride   2019.  
 
Regnbågsfyren   skickar   information   till   lokal   media,   tidningarnas   kalendrar   och   gratisspalter  
för   föreningar,   liksom   till   andra   evenemangskalendrar   så   som   aland.com   och   Visit   Åland.  
Inför   större   evenemang   och   samarbeten   producerar   föreningen   affischer   och   flyers   som  
sprids   lokalt   och/eller   internationellt   utgående   från   evenemangets   karaktär.  
 
I   Regnbågsfyrens   lokal   finns   en   samling   med   hbtqia-relaterade   filmer   och   böcker   som   är  
tillgängliga   för   utlåning   för   föreningens   medlemmar.   Regnbågsfyren   har   också   en   stor  
samling   hbtqia-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.  
 
Regnbågsfyrens   aktiviteter,   framför   allt   Åland   Pride,   skolinformation   och   hbtqia-utbildning   har  
fått   stort   genomslag   i   lokal   radio   och   dagspress.  

Ekonomi  
Regnbågsfyrens   verksamhet   finansieras   genom   bidrag,   medlemsavgifter   och   donationer.  
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   20   euro.   För   studerande   och   personer  
under   18   år   uppbars   ingen   avgift.  
 
För   skolinformationen   har   en   avgift   på   50   euro   plus   moms   debiterats   per   lektion.   Totalt  
bokades   26   lektioner   vilket   inbringade   drygt   1000   euro.  
 
Regnbågsfyren   mottog   en   donation   för   att   hedra   minnet   av   Stefan   Sundman.   Stefan   var   en  
av   pionjärerna   som   under   1990-talet   gjorde   mycket   för   homosexuellas   rättigheter   på   Åland.   
 
För   finansiering   av   Åland   Pride,   se   under   rubriken   Åland   Pride.  
 
Föreningen   registrerades   som   momsskyldig   för   rörelseverksamhet   från   och   med   1   juli   2016.  

 



 

Verksamhet  
Föreningens   verksamhet   kan   delas   in   i   tre   huvudsakliga   verksamhetsområden:  
informationsverksamhet,   samhällspåverkan   och   social   verksamhet.   Utöver   det   anordnar  
föreningen   festivalen   Åland   Pride.  

Informations-   och   utbildningsverksamhet  
En   stor   del   av   föreningens   uppdrag   består   av   utbildnings-   och   informationsverksamhet,   samt  
utvecklandet   av   densamma.   Under   2019   har   Regnbågsfyren   anlitats   flitigt   av   åländska  
skolor   som   Källbo   skola,   Rangsby   skola,   Kyrkby   högstadieskola,   Övernäs   högstadieskola  
och   Ålands   yrkesgymnasium.   Utöver   skolinformation   har   informationsverksamhet   och  
utbildning   riktats   till   arbetsplatser,   företag   och   föreningar,   ÅHS   BB/Gyn-avdelning   bokade   ett  
utbildningstillfälle   för   sina   anställda,   liksom   Övernäs   skola   för   lärare   och   personal.   Rädda  
barnen   bokade   ett   informationstillfälle   för   sina   sommaranställda,   ABF-Åland   för   språkbadare  
från   fastlandet   och   Waldorf   Åland   för   föräldrar   och   allmänhet.  
 

Infotillfällena   har   varit   interaktiva   och   gett   tillfälle   för   deltagarna   att   fundera   och   diskutera  
med   hjälp   av   olika   metoder   med   utgångspunkt   i   normkritisk   pedagogik   som   även   används   av  
till   exempel   RFSL   vid   skolinformation.   Informationstillfällena   ger   deltagarna   (elever,   lärare,  
personal,   ungdomar   osv)   ökad   hbtqia-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.  
 

Informationstillfällena   har   genomförts   av   anställd   personal.   Det   tidigare   målet   att   använda  
frivilliga   skolinformatörer   har   inte   gått   att   uppnå,   då   det   är   svårt   att   få   tag   på   personer   som   är  
utbildade,   lediga   och   kan   avsätta   tid   för   informationen.  
 

14-15   september   deltog   projektledare   Matti   Koli   i   Setas   svenskspråkiga   skolinformatörs-  
utbildning   i   Helsingfors.  
 

I   syfte   att   höja   kunskapen   om   hbtqia,   normer   kring   kön   och   sexualitet   samt   förbättra  
förutsättningarna   för   inkludering   på   Åland   inleddes   under   2019   det   förberedande   arbetet  
med   att   starta   upp   hbtqia-certifiering   på   Åland.   En   projektanställning   utlystes   och   tillsattes,  
med   uppdrag   att   ta   fram   och   utveckla   koncept   och   material   för   hbtqia-certifiering,   för   företag,  
arbetsplatser   och   organisationer   på   Åland.  
 
Samhällspåverkan,   expertkunskap   och   samarbeten  
I   samarbete   med   Ålands   litteraturförening   och   med   stöd   av   det   åländska   närings-   och  
föreningslivet,   delade   Regnbågsfyren   ut   memoryspelet   Familjen   till   alla   åländska   daghem.   
 
I   samband   med   Regnbågsfyrens   föreningsmöte   20   mars   hölls   ett   öppet   diskussionstillfälle  
om   Ålands   landskapsregerings   hbtqia-strategi.  
 
Under   våren   medverkade   Regnbågsfyren   till   spridandet   av   den   enkät   som   sedan   låg   som  
grund   för   Ålands   landskapsregerings   första   handlingsplan   för   trivsel,   trygghet   och  



 

möjligheter   för   HBTQIA-personer   på   Åland.    Totalt   34   svarande   varav   24   (70%)   hade   fyllt   i   att  
de   själva   identifierade   sig   som   hbtqia-personer.    26   augusti   antog   landskapsregeringen  
handlingsplanen   för   hbtqia-personers   lika   villkor   i   det   åländska   samhället.   
 

Tillsammans   med   ABF-Åland,   SKUNK   skärgårdsungdomarnas   intresseorganisation,   Ålands  
Natur   och   Miljö   och   Rädda   Barnen   blev   Regnbågsfyren   2017   beviljad   stöd   från   Erasmus   +  
programmet   för   vuxenutbildning   genom   projektet   “Internationalisering   tredje   sektorn   Åland”.  
19-22   september   2019   åkte   personal   och   styrelsemedlemmar   till   Budapest   för   att   delta   i  
utbildning   och   studiebesök   på   tema   Jämställdhet   och   Europa   vid   Europarådets   Youth  
Center.   De   som   var   med   på   resan   ordnade   därefter   ett   informations-   och   diskussionsmöte  
tillsammans   med   ABF-Åland   på   Mariehamns   stadsbibliotek.  
 

Nordiska   ministerrådet   beslöt   att   utöka   sitt   samarbete   till   att   även   inkludera   likabehandling  
och   rättigheter   för   hbtqia-personer   i   Norden.   Regnbågsfyren   medverkar   från   och   med   2019   i  
den   referensgrupp   som   Nordisk   information   för   kunskap   om   kön   (NIKK),   ett   samarbetsorgan  
under   Nordiska   ministerrådet,   har   utsett.   NIKK   kommer   under   2020   ta   fram   ett   underlag   för  
beslut   om   vilka   insatsområden   och   tillhörande   aktiviteter   som   ska   prioriteras   inom   det  
nordiska   samarbetet   de   kommande   åren.   Övriga   medverkande   i   referensgruppen   är  
civilsamhällesorganisationer,   myndigheter   och   andra   aktörer   i   Norden   som   arbetar   för   lika  
rättigheter   för   hbtqia-personer.  
 

Regnbågsfyren   kranmärktes   av   Ålands   vatten   i   december   2019,   en   hållbarhetsmärkning   för  
verksamheter   som   väljer   kranvatten   framför   flaskvatten.  

Social   verksamhet  
Regnbågsfyren   har   under   verksamhetsåret   varit   ett   forum   och   mötesplats   där  
hbtqia-personer   kan   träffas   och   umgås   och   där   det   finns   öppenhet   inför   och   kunskap   om  
olika   sexuella   läggningar,   könsuttryck   och   könsidentiteter.   Föreningen   har   arrangerat  
evenemang   och   aktiviteter   som   bowling,   herrmiddag   och   yoga   utgående   från  
medlemmarnas   önskemål   och   förverkligande.   Regnbågsfyren   bidrog   också   till  
förverkligandet   av   Mariehamns   stadsbiblioteks   evenemang   Bland   drakar   och   dragqueens,  
där   några   av   Sveriges   främsta   dragartister   läste   sagor   för   barn.   
 

Regnbågsfyrens   aktiviteter   fungerar   både   som   sociala   sammanhang   fria   från   fördomar   kring  
kön   och   sexualitet,   och   ger   möjlighet   för   hbtqia-personer   och   deras   anhöriga   att   få   stöd   och  
gemenskap   med   andra   i   liknande   situationer.  
 

Under   2019   tog   Regnbågsfyren   över   koordineringen   av   regnbågsfika   för   ungdomar.   På  
grund   av   sjukskrivning   kunde   inte   längre   Enheten   för   ungdomsarbete   vid   Mariehamns   stad  
bidra   till   verksamheten,   och   Regnbågsfyren   inledde   istället   ett   samarbete   med   Folkhälsan   för  
att   skapa   trygga   platser   för   regnbågsunga.   Regnbågsfika,   en   könsneutral   grupp   enligt  
konceptet   för   tjej-   och   killgrupper   hölls   under   året   varannan   vecka   i   Regnbågsfyrens   lokaler,  
totalt   hölls   16   tillfällen   under   2019.   I   genomsnitt   deltog   5-6   personer   i   Regnbågsfika,   som  
mest   10   personer.   Målgruppen   är   ca   16-30   år.  
 



 

Åland   Pride  
Sedan   2014   har   Regnbågsfyren   rf   arrangerat   Åland   Pride   och   engagerat   många   olika  
föreningar,   myndigheter   och   privatpersoner   runt   om   på   Åland   i   festivalen.   Åland   Pride   fick  
evenemangsbidrag   från   Ålands   landskapsregering   under   de   första   tre   åren,   vilket  
möjliggjorde   att   projektledare   anställdes   för   att   genomföra   evenemanget.   Sedan   2017   har  
föreningen   inte   längre   möjlighet   att   få   evenemangsbidrag,   Åland   Pride   har   därför  
förverkligats   med   en   mindre   personalresurs   än   tidigare.   Volontära   insatser   är   en  
förutsättning   för   evenemangets   genomförande.   Åland   Pride   är   liksom   föreningens   övriga  
verksamhet   öppet   för   allmänheten:   lokalbefolkning   och   turister   i   alla   åldrar.   
 
Åland   Pride   2019   
Åland   Pride   arrangeras   i   syfte   att   engagera   Åland   i   arbetet   för   ett   mer   inkluderande   och  
hbtqia-sensitivt   samhälle.   Vi   ser   Åland   Pride   som   hela   Ålands   angelägenhet,   inte   enbart  
Regnbågsfyrens   evenemang,   och   vi   gläds   över   den   stora   uppslutningen   av   föreningar,  
organisationer,   myndigheter   och   privatpersoner   runt   om   på   Åland   som   engagerar   sig   i  
förverkligandet   av   Åland   Pride.   Evenemanget   riktar   sig   till   allmänhet,   lokalbefolkning   och  
besökare   i   alla   åldrar.   
 
Åland   Pride   riktar   sig   också   till   myndigheter,   föreningar   och   allmänhet   för   att   nå   ut   med  
information   för   att   öka   kunskapen   om   homo-,   bi-   transpersoner   och   därmed   minska  
okunskap   och   fördomar   mot   dessa   grupper,   samt   för   att   synliggöra   och   vidga   normerna  
gällande   kön,   könsuttryck   och   sexualitet.   Åland   Pride   2019   avslutades   liksom   tidigare   år   med  
en   prideparad   med   efterföljande   program   med   tal   och   musik   på   torget   i   Mariehamn,   där  
föreningar,   arbetsplatser   och   företag   med   flera   deltog   för   att   visa   sitt   stöd   för   mångfald   och  
inkludering.   Totalt   engagerades   42   föreningar,   företag   och   organisationer   i   Åland   Pride   2019.  
 

Regnbågsfyren   har   som   målsättning   att   Åland   Pride   ska   planeras   och   formas   tillsammans  
med   unga.   Därför   har   vi   sökt   samarbete   med   ungdomar,   skolor,   föreningar   så   som  
idrottsföreningar   som   engagerar   unga,   tex   Åland   idrott   och   Mariehamns   ungdomsorkester  
samt   tex   Högskolan   på   Åland,   Mariehamns   församling   och   Mariehamns   stads  
ungdomsenhet.   I   samband   med   Åland   Pride   2019   samarbetade   Regnbågsfyren   också   med  
Europeiska   Kommissionen   genom   att   ta   emot   ungdomar   som   deltog   i   “the   Road   Trip   Project”  
under   Åland   Pride.   Ungdomarna   deltog   i   prideparaden,   filmade   och   dokumenterade.  
 

Målet   att   nå   600   personer   med   de   olika   programpunkterna,   samt   ett   deltagande   på   1500  
personer   i   Pride-paraden   uppnåddes   med   råge   när   också   paradens   åskådare   räknats   in.   
 

Åland   Pride   är   en   återkommande   del   av   den   åländska   festival-   och   evenemangssommaren,  
liksom   en   kunskapsboostande   kick   off   inför   höstterminen.   
 
Program  
Regnbågsfyren   utlyste   Åland   Pride   vecka   35,   26   augusti   -   1   september   2019.  
 

Regnbågsfyren   hade   som   målsättning   att   Åland   Pride   skulle   erbjuda   ett   utvecklande   och  
inspirerande   program   med   bland   annat   föreläsningar   och   kulturella   programpunkter   i  
samarbete   med   andra   aktörer   under   veckan.   Programmet   som   var   öppet   för   allmänheten  
bestod   av   teaterföreställningen   Komma   ut,   öppet   hus   hos   Regnbågsfyren,   Regnbågsfika,  



 

föreläsning   med   journalisten,   författaren   och   skådespelaren   Aleksa   Lundberg   med  
utgångspunkt   i   hennes   bok   “Bögtjejen”,   föreläsningen   “Att   arbeta   normkritiskt   med  
ungdomar”   med   högstadieläraren   Peter   Andersson,   feministsamtal   med   tema   feminism   och  
hbtqia,   regnbågsmässa,   poesirondell,   parad,   tal   och   kulturellt   program   på   torget   samt   fester  
med   DJ   Katja   Gustafsson.   Därutöver   arrangerades   målgruppsspecifika   programpunkter   som  
föreläsning   om   transpersoners   upplevelse   av   mötet   med   vården   med   journalisten,   författaren  
och   skådespelaren   Aleksa   Lundberg   för   ÅHS   personal,   teaterföreställningen   Komma   ut   för  
studerande   vid   Ålands   gymnasiums   linje   Idrott   och   hälsa   samt   målgruppsinriktat   program   vid  
Mariehamns   stads   ungdomsgårdar   Uncan   och   Stallet.  
 

Lördag   31   augusti   arrangerade   Regnbågsfyren   prideparad   med   musik   i   form   av  
specialarrangerad   repertoar   av   Mariehamns   ungdomsorkester,   förstärkt   av   musiker   från  
hbtqia-rörelsen   som   spelade   med   i   paraden.   Under   lördagseftermiddagen   gick   paraden,  
bestående   av   26   ekipage,   från   Västra   hamnen   i   Mariehamn   till   torget   i   centrum.   Efter  
paraden   bjöds   det   på   tal   och   program   av   lokala   engagerade,   politiker   och   artister   vid   torget.  
Årets   fyr   2019   delades   ut   till   Alexandra   Shafranov.   Just   det   att   det   i   år   inte   var   några   stora  
stjärnor   utifrån   på   scenen   (som   tex   2018   då   Timimie   Märak   och   Mark   Levengood   talade),  
gjorde   att   känslan   av   att   vi   klarar   oss   själva   växte   sig   stark,   vi   har   kraft   nog   att   arbeta   lokalt.  
Flera   av   de   (unga)   som   var   med   2018   har   fortsatt   engagera   sig,   och   bidragit   ytterligare,   med  
ännu   större   kraft,   till   Åland   Pride   2019,   nya   personer   har   dessutom   tillkommit.  
 

Marknadsföring  
Åland   Pride   2019   marknadsfördes   via   pride.ax,   sociala   medier   som   Facebook   och  
Instagram,   via   Visit   Ålands   hemsida,   aland.com,   Regnbågsfyrens   hemsida,   gaynyhetssajten  
QX,   gratistidningen   QX   som   ges   ut   i   ca   100   000   exemplar   i   hela   Norden,   nätverk   med   andra  
hbtqia-föreningar   som   finlandssvenska   Regnbågsankan,   finska   riksorganisationen   SETA  
samt   med   affischering   på   Åland.   
 

Regnbågsfyren   slöt   också   mediasponsoravtal   med   både   Nya   Åland   och   Ålandstidningen,  
som   publicerade   annonser   för   Åland   Pride   och   dess   delevenemang.   Att   båda   tidningarna  
står   sida   vid   sida   och   lyfter   samma   evenemang   är   i   sig   unikt,   Åland   Pride   anses   så   viktigt   att  
principer   om   ensamrätt   läggs   åt   sidan.  

Sammanfattning  
Under   verksamhetsåret   2019   hade   Regnbågsfyrens   ovanstående   aktiviteter   och   evenemang  
totalt   ca   2800   besök,   varav   skolinformationstillfällena   stod   för   ca   400   personer.   Föreningen  
samverkade   med   andra   föreningar,   med   offentlig   sektor   och   med   näringslivet,   bland   annat   i  
samband   med   Åland   Pride   2019.   Vissa   organisatoriska   och   administrativa   förändringar  
genomfördes,   som   stärker   föreningens   långsiktiga   arbete.   


