
  

 

Lundapride – Årsmöte 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dagordning för årsmötet  

Datum: 2020-09-20 

 

1. Mötets öppnande 

2. Val av mötesfunktionärer  

a) Val av mötesordförande 

b) Val av mötessekreterare  

c) Val av justerare tillika rösträknare 

3. Justering av röstlängden 

4. Mötets behöriga utlysande 

5. Godkännande av dagordningen 

6. Styrelsen verksamhetsberättelse för det gångna året 

7. Styrelsen ekonomiska berättelse för det gångna året inklusive balans- och 

resultatrapport 

8. Revisorsberättelsen 

9. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet 

10. Behandling av motioner och propositioner 

11. Fastställande av verksamhetsplan för kommande verksamhetsår 

12. Fastställande av medlemsavgiften för kommande verksamhetsår 

13. Fastställande av budget för kommande verksamhetsår 

14. Val av styrelse 

a) Val av antal styrelseledamöter  

b) Val av Ordförande 

c) Val av Ledamöter och suppleanter 

15. Val av verksamhetsrevisor och en ersättare 

16. Val av valberedning (minst 2 personer varav en sammankallande) 

17. Avtackande av de förtroendevalda som eventuellt slutar 

18. Mötets avslutande 

 

 

 



Styrelsens verksamhetsberättelse från det gångna året 

 

Styrelsens sammansättning: 
Tyvärr har det varit flera avhopp från styrelsen under det gångna verksamhetsåret och ett nytt 

tillägg samt nyval av Vice Ordförande.  

Avhopp från styrelsen: Ingrid, Greta, Hanna, Pernilla 

Val av ny ledamot: Frans Witting valdes ny ledamot av styrelsen på det extra insatta 

medlemsmötet 19/12 – 2019.   

Val av Vice Ordförande: Maria Olsen valdes till Vice Ordförande på det extrainsatta 

medlemsmötet som ägde rum 19/12-2019.  

Styrelsen har därför bestått av: Joakim Månsson Bengtsson, Maria Olsen, Maria Zaar, Daniel 

Malmqvist, Janni och Frans Witting. 

Pridefestivalen 
Vid början av verksamhetsåret var inställningen att vi skulle genomföra en Pridefestival i Maj 

månad precis som tidigare verksamhetsår. Därför tillsattes en projektsamordnare och en 

projektgrupp. På våren 2020 insåg vi att vi inte kommer kunna ha en vanlig Pridefestival 

utifrån pandemin och styrelsen beslutade att ställa in 2020-års Pridefestival mot bakgrund till 

folkhälsomyndighetens rekommendationer om att inte samla sig i större grupper.  

Vi beslutade dock att fokus fick bli internationell solidaritet och vi bestämde att samla in 

pengar till Queer Youth Uganda, något som även ägde rum under den första Pridefestivalen 

som föreningen anordnade 2014.  

Vi har också arbetat med att synas och höras medialt, trots inställd Pridefestival.  

Medial närvaro där Lundapride nämnts under året: 

- QX Magazines artikel om det hot och hat som Joakim har utsatts för från nazister. 

- Debattartikel i Lokaltidningen tillsammans med Kvinno- och tjejjouren samt Transammans 

om vikten av mötesplats för unga HBTQ+personer. 

- Intervju i Radio RFSL när Joakim intervjuades om medborgarförslaget om 

regnbågsövergångsställen. 

- Debattartikel i QX på webben om att Lundapride ställs in 2020 samt Uganda-samarbetet 

- Vårt pressmeddelande publicerades i Lokaltidningen om inställd Pridefestival. 

 



Nya principiella beslut för priden (som ej blev av) 2020: 

 
Styrelsen beslutade att göra ett försök med att endast tillåta regnbågsflaggor ska användas i 

paraden och inga flaggor från politiska partier, organisationer eller företag ska synas. Därav 

också att prideparaden inte ska delas upp i sektioner på basis av 

företag/organisationer/politiska partier utan på annat vis. Kontakt togs med personer som var 

med att anordna Helsingborgs Pride 2019 för information om det positiva och negativa med 

sådant beslut, där det positiva var övervägande. 

Styrelsen beslutade att flytta starten av paraden samt Prideområdet till stadsparken, 

polistillstånd för detta söktes, dock fick vi aldrig användning för den då Priden ställdes in. 

Styrelsen beslutade att samarbetet med den ugandiske hbtq+organisationen Queer Youth 

Uganda (QYU) skulle startas och det genom kontakt och insamling. 1600 kr samlades in och 

överfördes till QYU, vilket räckte till halva kostnaden för deras kontor där de tar emot 

hbtq+personer som söker stöd och hjälp av föreningen. Enligt ordförande för QYU gör detta 

en jätteskillnad för dem och tackar ödmjukast för stödet från oss, även de har haft det extra 

jobbigt under 2020 på grund av pandemin. Samtal inleddes även om mer formellt samarbete 

inför 2021 där gemensam ansökan om projektbidrag från Forum Syd diskuterades.  

Styrelsen beslutade att förändra hanterandet av medlemsregistret. (Finns att skickas som 

separat dokument till de som är intresserade). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret  
 

För nästkommande verksamhetsår föreslår den avgående styrelsen att nästa styrelse fokuserar 

på möjligheter att genomföra Pridefestivalen 2021. Antingen som vanligt eller digitalt, 

beroende på folkhälsomyndigheternas rekommendationer och restriktioner. Utöver det 

föreslås ett fortsatt samarbete med Queer Youth Uganda där både fortsatt insamling och 

eventuell gemensam projektansökan undersöks. Precis som i föregående verksamhetsplan 

föreslår även den avgående styrelsen att nästa styrelse fokuserar på medlemsaktiviering 

genom aktivism eller medlemsträffar och att antalet medlemmar i föreningen ökar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Förslag till Verksamhetsbudget 
 

Intäkter  Belopp i SEK 

Sponsorintäkter 70 000 

Tält- och bordsuthyrning 10 000 

Försäljning 5000 

Medlemsavgifter 5000 

Totalbelopp intäkter 90 000 

Utgifter  

Hyra av scen och ljus- och ljudanläggning 30 000 

Kost, logi och transport- och 

reseersättningar 

5000 

Arvode till föreläsare och artister 15 000 

Marknadsföringskostnader 10 000 

Övriga kostnader 20 000 

Totalbelopp utgifter 80 000 

Resultat 10 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


