Regnbågsankan rf

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017
År 2017 har varit ett framgångsrikt år för Regnbågsankan. Aldrig förr har föreningen haft så
många medlemmar, aldrig förr har vi utfört så många skolbesök och utbildningar, aldrig
tidigare har föreningens anställda fått så fördjupand fortbildning. Föreningen har arbetat för
att påverka, sprida information om mångfaldsfrågor och skapa gemenskap i kulturens tecken
bland våra medlemmar och andra intresserade av hbtiq.
Administration
Föreningens styrelse har under 2017 bestått av
Catariina Salo, ordförande
Ida Boucht, vice ordförande
Olivia Hellsten
Johanna Sjöberg
Anders Huldén
Nicole Stambej
Hanna Bäckström
Petra Nysten
Monika Pensar
Panda Eriksson
Michaela Vörgren har fungerat som föreningens kassör.
Styrelsen har under verksamhetsåret 2017 sammanträtt 25.2 (årsmöte), 27.2, 20.3, 18.4,
6.5, 5.6, 31.8, 3.10, 23.10, 28.11, 12.12.2017 och 9.1.2018.
Via tjänsten Google docs har föreningen samlat bokföring, möteskallelser,
föredragningslistor, protokoll och medlemsregister. Medlemsregistret finns som dolt
dokument på Google docs. Styrelsen har också träffats 15.5, 5.6 och 23.9 för att planera
Regnbågshelgen. Lördag 12.11 höll styrelsen rekreationsdag med bio och middag.
Verksamhetskoordinatorstjänsten
Fredrika Biström har sedan april 2009 varit föreningens verksamhetskoordinator. Hon
vikarierades i perioden april 2016 – januari 2017 av Tobias Larsson.
Verksamhetskoordinatorn har jobbat deltid 3–5 dagar i veckan och sedan 1.6.2017 med fast
arbetstid tre dagar i veckan. Arbetet har utförts från Helsingfors, med arbetsresor runtom i

Svenskfinland. Föreningen har hyrt ett arbetsbord i ett delat arbetsrum hos Produforum på
Simonsgatan 8. Arbetsbordet har funnits till verksamhetskoordinatorns förfogande.
Representanter från styrelsen har 27.3 och 14.11 fört utvecklingssamtal med den anställda.
Verksamhetskoordinatorns arbetskontrakt uppdaterades under året till en tjänst på 60 %.
Till verksamhetskoordinatorns arbetsuppgifter har hört bl.a. att boka och göra skolbesök,
koordinera publikevenemang som Regnbågshelgen, samarbeta med andra föreningar och
projekt, marknadsföra föreningen, rekrytera medlemmar och ge intervjuer om hbtiq-teman,
skriva nyheter och texter för hemsidan, planera och förverkliga verksamheten i samråd med
styrelsen och svara på frågor via samarbetspartner Decibel och Luckans frågetjänster och
föreningens egen jourmail.
Under 2017 har verksamhetskoordinatorn under arbetstid, men på egen bekostnad, utbildat
sej till sexualfostrare hos Sexpo-stiftelsen. Utbildningen motsvarar 30 studiepoäng.
Utbildningsdagarna inföll 10.-11.1, 7.-8.2, 7.-8.3, 4.-5.4, 9.-10.5, 15.-16.8, 12.-13.9,
10.-11.10, 7.-8.11 och 12.-13.12.
Verksamhetskoordinatorn har också deltagit i andra fortbildningar: Att stödja den unga i
massmedias påverkan 1.3 på Luckan, Seks2017 31.3 arrangerad av Sexpo med temat
njutning, Setas dag för anställda 11.9 och seminariet Moninaiset rakkaussuhteet – Setan
koulutuspäivä ammattilaisille 1.11.
Medlemmar
I slutet av året hade föreningen 253 medlemmar, av dessa betalade 80 stycken sin
medlemsavgift. Medlemsavgiften har varit 20 euro och betalats av 31,6% (80 st.) av
medlemmarna.
De flesta av medlemmarna bor i huvudstadsregionen. Föreningen har också medlemmar i
Åbo, på Kimitoön, i Västra Nyland och i Österbotten. Vi har ett fåtal medlemmar i övriga
Norden och i övriga Finland.
Kontakten till medlemmarna upprätthålls genom medlemsbrev via e-post samt genom
föreningens hemsida och föreningens Facebookgrupp och -sida. I år skickades också ett
medlemsbrev per post i samarbete med Svenska Litteratursällskapet. I brevet fanns både
Regnbågsankans information och en enkät Svenska Litteratursällskapet utförde om
hbtiq-historia i Finland.
Facebookgruppen HBTIQ i Svenskfinland, som administreras av Regnbågsankan, hade vid
årsskiftet 402 medlemmar och sidan Regnbågsankan rf hade 1143 medlemmar.
Medlemmar i Regnbågsankan får information om verksamheten, betalande medlemmar
erhåller de rabatter Setas medlemsföreningar gemensamt tillhandahåller.
Ekonomi
Regnbågsankans ekonomi har under år 2017 innefattat stipendier från Svenska
Kulturfonden (15000 eur), Stiftelsen tre smeder (2500 eur) och Setas understöd (5100,23
eur). Största delen av de pengar föreningen fick som privat donation (2757 eur) i samband

med aktivisten Kaj Heinos bortgång år 2016 har använts under år 2017. Föreningen har
också fått intäkter genom medlemsavgifter, skolbesök och utbildningar. Regnbågsankan har
sökt projektstipendier från Svenska Folkskolans vänner, Otto A. Malms donationsfond och
aktivitetsbidrag från Föreningsfestivalen men fått avslag.
Bidragen har stabiliserat föreningens verksamhet som expert, språkrör och samlande faktor
samt möjliggjort en närvaro vid annars nästan uteslutande finskspråkiga evenemang.
Understöd har likaså möjliggjort evenemang med program och gäster med teman som ingen
annan organisation i Finland på svenska lyfter fram.
Under året har Regnbågsankan använt tjänsten Mobilepay, som visat sig fungera väl på
mässor och evenemang.

Verksamhet 
Föreningens verksamhet har år 2017 varit bred och mångsidig. Den har skapat gemenskap
bland föreningens egna medlemmar men också samlat ihop den allmänhet som är
intresserad av mångfaldsfrågor.
Föreningen har värnat om verksamhetens kvalitet, kulturella värde och använt ett gott språk.
Under 2017 har Regnbågsankan förnyat sin grafiska profil med en ny logo designad av Lina
Hurmerinta.
Nedan presenteras den fortlöpande verksamheten och enskilda evenemang.

Skolbesök och utbildning
Regnbågsankans skolbesök på svenska i Finland, riktade till elever i grundskolan och andra
stadiet, lärare och personer som möter unga i sitt arbete, har utförts av
verksamhetskoordinatorn och frivilliga skolinformatörer. Målet med skolbesöken är att ge en
saklig information om sexuell läggning, normer och könsidentitet på svenska till elever,
vuxna och studerande, samt att motarbeta fördomar.
En intern resursgrupp för utveckling av Regnbågsankans skolbesök startades under året
med experter från ubildningsvärlden. Gruppen har träffats 25.9, 16.10 och 13.11.
Under år 2017 har Regnbågsankan gjort föreläst och/eller gjort 16 skolbesök runt om i
Svenskfinland:
Lagstads skola 15.2
S:t Olofs Skola i Åbo 14.2
Åshöjdens högstadium 15.3
Hoplaxskolan 17.3
Karis svenska Högstadium 12.4
Grundskolan Norsen 20.4
St Olofs skola i Åbo 26.4

Vasa övningsskola 4.5
Dalsbruk skola 18.5
Hagelstamska skolan 16.8
Grankullas mänskliga rättigheters-dag 12.9
Tölö gymnasium 4.10
Ekenäs gymnasium temadag 12.10
Steinerskolan åk 1-6 2.11
Västra Nylands Folkhögskola 16.11
Helsinge skola i Vanda 8.12
Verksamhetskoordinatorn ansvarar för skolbesöken i Regnbågsankans regi, vilket innebär
att hen samordnar besök, uppdaterar materialet, anpassar det för olika målgrupper och
dokumenterar genomförda aktiviteter samt bearbetar all återkoppling.
Regnbågsankan har också utbildat vuxna under år 2017. Vi har presenterat vår verksamhet
på Sexpo 7.3, dragit Seminarium med Regnbågsankan 30.3 på Novia i Åbo, representerat
på Luckan i Åbo 14.2, besökt Prometeusläger i Lojo 16.6, dragit en Crash Course om
bisexualitet på Malmö Pride i Sverige 7.8 och hållit kurs i transkompetens för Rock
Donna-lägerledare 6.11

Jourverksamhet
Under år 2017 har Regnbågsankan svarat på ungdomars frågor om hbtiq via Luckans tjänst
UngInfo och Decibel, som främst är verksam i Österbotten. Regnbågsankan har under 2017
synts på Instagram och svarat på frågor som nått oss via vår egen nätsida och per e-post.
Det har också varit möjligt att ringa till Regnbågsankan med frågor av mer personlig art. All
jourverksamhet har skötts av verksamhetskoordinatorn som arbetar under tystnadsplikt.
Under året har det kommit in 17 frågor och 1 samtal.
Verksamhet för medlemmar och allmänheten
Under 2017 har Regnbågsankan organiserat och/eller deltagit i följande evenemang:
●
●
●
●
●

●
●
●

Två stycken caféträffar för medlemmar och deras vänner, Queer cafe på Lilla Luckan
27.2 (deltagare: 11) och 12.4 (deltagare: 6)
Teaterbesök för medlemmar för att se pjäsen TOVE 28.4 i Helsingfors (deltagare: 7)
En representant från Regnbågsankan, Monika Pensar, deltog under Ekumeniska
kyrkodagarna i Åbo 19-21 maj vid infobord
Parkhäng 8.6, flyttat till Lilla Luckan på grund av regn (deltagare: 10)
Sagostund för vuxna - sanna berättelser ur vår hbtiq-historia, 28.6 på Nordiska
biblioteket i Helsingfors, som sagoläsare Monika Pensar, Catariina Salo och Simon
Häger (deltagare: 15)
Svenska hörnan after work mingel 30.6 på Luckan i Helsingfors (deltagare: ca 90)
Svenska hörnan infobord i Pride parken 1.7 i samband med Helsingfors Pride
Intervju på scen med Simon Häger och Fredrika Biström på Nykarleby Pride 12.8
(deltagare: 20)

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Samtal Queer lust med Monika Pensar och Fredrika Biström på Nykarleby Pride 12.8
(deltagare: 18)
Nicole Stambej som leder hbtiq-ungdomsgruppen i Helsingfors besökte Sibbo Pride
25.8
Ordförande Catariina Salo deltog i Hangö Prides parad 19.8
Ordförande Catariina Salo deltog i Raseborg Pride genom att gå i paraden och hålla
ett hälsningstal under parkfesten, 2.9
Styrelsemedlem Johanna Sjöberg gick i paraden under Åbo Pride 21-27.8
Regnbågsankan deltog i ASK Group mässan hos Arcada i Helsingfors 4.10
Regnbågsankan deltog i Seniormässan på Arbis i Helsingfors lördag 7.10
Njutningens rörelse, föreläsning på festivalen Feministiskt Forum på Arbis 21.10 kl
13.30-14.45 med Monika Pensar och Fredrika Biström (deltagare: 13)
Genitalieinfo bortom dualism, föreläsning på festivalen Feministiskt Forum på Arbis
med Panda Eriksson och Fredrika Biström, kl. 15-16.15 (deltagare: 4)
Kulturkarnevalen i Karleby, Regnbågsverkstad 17.11 kl 19-20.30 med Fredrika
Biström och Adam Guarnieri (deltagare: över 100)
Seniorträff i Regnbågens färger 23.11 kl 17-19 på Arbis bibliotek (deltagare:3) med
diskussion, glögg och pianomusik
Skolbesöksträff 11.12 kl. 18-21 på Luckans Veranda i Helsingfors för frivilligarbetare
och andra som arbetat och stött i ärenden som berör Regnbågsankans
utbildningsverksamhet.

Regnbågshelgen 2017
●
●
●
●
●
●

Infotillfälle för föräldrar till hbtiq-barn 12.10 kl 18.30-20 med Katarina Alanko och
Tobias Larsson på Luckan (deltagare: 5)
Regnbågsmässan Kärleksband – Regnbågsmässans 10 år, i S:t Lars kyrka i Vanda
13.10 kl 19 (deltagare: ca 30)
Ungdomsgruppen Ungpride ordnade en ungdomskväll med filmförevisning av filmen
Pihalla 13.10 på Verandan (deltagare: 30)
Filmvisning med Mamma, pappa, barn – Mistä on pienet lapset tehty? med
påföljande diskussion 14.10 kl 19-20 på Viirus (deltagare: 10)
Regnbågshelgens kvällsfest på Viirus galleri, 14.10 kl 20-01 (deltagare: ca 50)
Shibariworkshop 15.10 kl 14-16 på Verandan (deltagare: 8)

Årets festival Regnbågshelgen hade temat Band och behandlade länken mellan barn och
förälder, förbundet mellan par och hur rep kan knytas på ett sätt som förenar kropp och själ.
Med temat önskade vi också hedra minnet av aktivisten Kaj Heino, vars specialområde var
dominans. Under helgen ordnades en workshop i den japanska bondagekonsten shibari och
under kvällsfesten fick vi ett smakprov på den dekorativa konsten. Regnbågshelgens
dominansrelaterade program möjliggjordes tack vare en insamling i samband med Kaj
Heinos bortgång 2016. Alla programpunkter var öppna för både medlemmar i föreningen och
för allmänheten.
Svenska Hörnan under Helsingfors Pride är ett samarbete mellan Regnbågsankan,
Folkhälsan, Finlands Svenska Skolungdomsförbund, SAMS, Luckan, Finlands Svenska

Scouter och Krisjouren för unga. Regnbågsankan var under 2017 den sammankallande
organisationen.
Föreningen har under året fortsatt ha egna kontaktpersoner för Åboland och Österbotten.

Guldankan
Föreningens årliga hederspris Guldankan delades år 2017 ut till föreningens tidigare
ordförande Oscar Ohlis för ett mångårigt, aktivt och framför allt modigt engagemang i
hbtiq-frågor. Priset delades ut under Regnbågshelgen i Helsingfors.

Föreningen har deltagit i följande samarbeten och nätverk:
●
●

●
●
●

●

●
●
●
●
●
●

Koulutusteematiimi, ett nätverk med de inom Seta som arbetar med hbtiq-utbildning
på olika sätt. Regnbågsankans koordinator har deltagit i träffar 21.9 och 30.11.
Finland i regnbågens färger, ett initiativ av Kultur för alla i samarbete med Svenska
Litteratursällskapet. Projektets mål är att samla in Finlands homohistoria i samband
med firandet av Finland 100 år. Regnbågsankan har under år 2017 träffat
representanter för projektet 10.4 och 24.5, och samarbetat med ett utskick till alla
våra medlemmar.
Barnkulturnätverket, sammankallat av Luckans Barnkultur med en barnfest på
Annegården 3.3.2018 som mål.
Luckans tjänst UngInfo och Decibel.fi, föreningen samarbetar genoma tt svara på
frågor som kommer in via frågetjänsten.
Svenska Hörnan under Helsingfors Pride tillsammans med Folkhälsan, Finlands
Svenska Skolungdomsförbund, SAMS, Luckan, Finlands Svenska Scouter och
Krisjouren för unga. Regnbågsankan har kallat ihop till planeringsmöten 15.5, 12.6
och 22.8.
Under Helsingfors Pride arrangerade Regnbågsankan ett fristående evenemang
“Sagostund för vuxna” på Nordiska biblioteket i Helsingfors, i samarbete med Nordisk
kulturkontakt.
Nätverket Ungdomsarbete i Svenskfinland, för organisationer som arbetar med
ungdomar på svenska, initiativ av UngInfo.
Under Regnbågshelgen samarbetade föreningen med Teater Viirus, Luckan,
Helsingfors stads ungdomssektion, Helsinki Shibari och Vanda svenska församling.
Hbtiq-ungdomsgrupperna i Helsingfors och Vasa som förverkligats tack vare
frivilligarbetare, Helsingfors stad och Folkhälsan i Vasa.
Setas seniorarbete, samarbete för att starta en svenskspråkig regnbågsseniorgrupp.
Arrangörerna har träffats 19.9 och 23.11 arrangerades den första träffen.
Perhesuhdekeskus för att inleda samarbete med dem under år 2018.
Krisjouren för unga för förverkligandet av ett seminarium med temat sexuell läggning
och könsidentitet under år 2018.

Media
Representanter från Regnbågsankan har medverkat eller föreningens verksamhet har
noterats i följande form i media under 2017:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Sex & sånt TV, Yle, Catariina Salo och Hanna Bäckström från styrelsen deltar i
studion, 1.3.2017
“Nu får alla gifta sig - men kampen för hbtiq-personers rättigheter fortsätter”,
Catariina Salo uttalar sig i svenska.yle.fi, 1.3
“Catariina Salo ny ordförande för Regnbågsankan,” svenska.yle.fi, 25.2
Nyhetstimmen i P3 på Sveriges Radio, Fredrika Biström deltar, 3.3
“Regnbågscafé vill skapa gemenskap i Vasa”, styrelsemedlem Johanna Sjöberg är
med och kommenterar ungdomsverksamheten, svenska.yle.fi, 12.4
“Kultur tillhör alla - eller?”, styrelsemedlem Panda Eriksson skriver i Ny Tid, 17.3
Regnbågsankan nämns i dokumentären “Tre hopp” som handlar om tre ungdomar
som hittar sin väg i livet trots motgångar, yle 12.5
Verksamhetskoordinator Fredrika Biström och Panda Eriksson deltar i Slaget efter
tolv på Yle radio Vega 17.5
“Prideveckan växer så det knakar”, Fredrika Biström intervjuas inför Helsingfors
Pride, Svenska Yle 26.6
“Stoltheten växer i Svenskfinland: Pride ska vara en folkfest” Catariina Salo
intervjuas inför Helsingfors Pride, Fnb, ÖT, Hbl 19.6
Fredrika Biström deltar i Astras podd inspelning 28.6 med tema feministiska prylar
Fredrika Biström kommenterar translagen i Yle Vega nyhetsflöde 29.6
“Det gäller mer än glitter”, helsida om Helsingfors pride med bl.a. kommentar av
Fredrika Biström, Vbl 2.7
“Priderörelsens regnbåge är hel”, insändare av Catariina Salo och Ted Urho, Hbl
10.8
“Jeppis Pride var en islossning”, Peter Nynäs intervjuas och Fredrika Biström citeras,
ÖT 13.8.
“Pride behövs på små orter”, Fredrika Biström intervjuas inför Nykarleby pride, ÖT
11.8
“Vantaan
Pyhän
Laurin
kirkossa
voi
mennä
lokakuussa
naimisiin
sateenkaarimessussa“,
styrelsemedlem
Monika
Pensar
intervjuad
om
regnbågsmässan under Regnbågshelgen, Kotimaa24, 1.9.
Fredrika Biström uttalar sig om simhallarnas omklädningsrum ur transperspektiv i Yle
Vega 4.9.
“Mässa med ‘kärlekens band’”, notis i Kyrkpressen 19.10
“Kyrkomässa och guldankor under regnbågshelg”, Hbl 11.10
“Oscar Ohlis är årets Guldanka“, Hbl 14.10
"Oscar Ohlis är årets Guldanka", Svenska Yle 14.10
"Oscar Ohlis får Guldankan", Vasabladet 14.10
"Knutar och livslånga band på årets Regnbågshelg", Vasabladet 26.9
"Knutar och livslånga band på årets Regnbågshelg", Österbottens tidning 26.9
"Finlandssvensk Regnbågshelg knyter band", QX 11.10
"Tolerans och vidsyn prisad vid Regnbågshelg", QX 15.10

Regnbågsankan har också fungerat som expert i följande ärenden:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

hjälpt Finlandsinstitutet i Stockholm att hitta finska filmer som behandlar hbtiq
försett Rickhardsgatans bibliotek med guide i regnbågsflaggor
hjälpt Jamedia hitta hbtiq-unga till en undervisningsvideo
hjälpt lärare i Esbo att hitta hbtiq-litteratur
hjälpt författare Malin Klingenberg med föreläsning om barnlitteratur och normer
hjälpt Regnbågsfyren att hitta en förälder till transbarn för ett infotillfälle
hjälpt gymnasieelever att hitta intervjuobjekt
svarat på fråga om häxprocesser och hbtiq
svarat på frågan om det finns en officiell förkortning (hbtiq) på svenska i Finland

Underskrifter:

