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Medlemmar
Antalet medlemmar var 2017-12-31 1072 i våra 18 lokalföreningar. Det betyder att vi har
ökat vårt medlemsantal med 25 % från föregående år.

Följande fördelning har dessa medlemmar:
Namn

Antal

Namn

Antal

Älvsborgs södra (Borås-Sjuhärad

45 Göteborg

114

Jönköping

22 Norrbotten

83

Blekinge

98 Stockholm

319

Sörmland

55 Värmland

Dalarna

23 Östergötland Syd

37

Örebro

58 Östergötland Öst

22

Västmanland

46 Östergötland Väst

16

Västernorrland

29 Malmö

64

Helsingborg

27 Kristianstad

9

5
1072

Organisation har ökat sitt medlemsantal med 25 % under året
Nya föreningar
Under verksamhetsåret har HBT-S Kristianstad bildats.
Medlemsaktiviteter
Under verksamhetsåret genomförde förbundet kongress i juni månad på Trehörna
Wärdshus.
Mellanårskonferensen 2016 i Falun gick under rubriken Konferens om feminism och queer
och ett stort antal föreningar deltog. Det var ett av flera viktiga steg som förbundet tog
under mandatperioden 2015 - 2017 i syfte att skapa en genomarbetad och hållbar politisk
plattform som alla är delaktiga i och som alla våra medlemmar står upp för. På
programmet stod föreläsningar och grupparbeten om feminism och queer i relation till vår
politik och en rad ställningstagande gjordes som står att återfinna i den politiska
plattformen som antogs på kongressen 2017.
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Förbundsstyrelsen
Förbundet arrangerade seminarier under Stockholm Pride med Professor Erica Anderson
från San Francisco, USA som dagligdags arbetar med frågor kring transpersoners villkor
och behov. Tillsammans med Socialminister Annika Strandhäll höll hon också ett samtal
om bl.a. vilka skillnader som finns i transvård och transbemötande mellan Sverige och
Kalifornien.
Tillsammans med HBT-S Stockholm hade förbundet ett tält i Pride Park och i vår sektion i
Pride-paraden hade vi äran att paradera tillsammans med Anna Ekström, Gymnasie- och
kunskapslyftsminister, Annika Strandhäll, Socialminister, Ylva Johansson,
Arbetsmarknads- och etableringsminister, Ann Linde, EU- och handelsminister och Åsa
Regnér, Jämställdhetsminister.
Fast arvoderad förbundssekreterare
Sedan den 5 februari 2011 då förbundsstyrelsen beslutade att arvodera
förbundssekreterare Madelaine Vilgren, har förbundssekreteraren fortsatt uppdraget.
Uppdraget har till uppgift:
-

Att stötta föreningarna i arbete med att medlemsvärva och medlemsvårda
Att arbeta för att fler föreningar startas upp och genomgående stötta befintliga
föreningar i igångsättandet av deras verksamhet.
Att sköta HBTs Sveriges löpande verksamhet och administration.
Säkerställa och öka förbundets ekonomiska resurser
Att delta i de politiska möten som åläggs en sidoorganisation till det
socialdemokratiska partiet

Fast arvoderad förbundsordförande
Sedan december 2015 då förbundsstyrelsen beslutade att arvodera förbundsordförande
Sören Juvas, har förbundsordföranden fortsatt uppdraget. Uppdraget har till uppgift:
-

Att leda förbundet och dess politiska arbete
Att ingå i Socialdemokratiska partiets verkställande utskott och i dess partistyrelse
Att tillsammans med förbundssekreteraren planera och ansvara för förbundets
interna och externa arbete

LO Projektet
Efter en tid då det mullrat i leden i flertalet av de fjorton fackförbund som är anslutna till LO
och då motioner på kongresser efterlyst fördjupad HBTQ-kunskap inte bara hos
ombudsmän och förtroendevalda, utan också i de högsta ledningarna, var trycket hos LOledningen ganska stort.
De hade å sin sida ganska länge velat att i grunden skapa om LO till en mer
jämlikhetsmedveten och HBTQ-kompetent organisation. De önskade sig ett samlat LO
som på djupet agerade utifrån, reflekterade kring och skapade förändring baserat på en
stark HBTQ-kompetens.
Vid ett par tillfällen fick förbundsledningen möjlighet att tala med LO-ledningen om detta
när frågan om HBT-Socialdemokrater skulle kunna vara en uppdragstagare för ändamålet
uppstod.
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Eftersom LO och HBT-Socialdemokrater är del av samma rörelse, arbetarrörelsen, sågs
många fördelar med samarbetet.
I december påbörjades därför en förundersökning vars syfte var att fånga vilka behov de
fjorton anslutna fackförbunden ansåg sig ha av fördjupad kompetens vad gäller feminism
och HBTQ+. Samtal med samtliga fjorton förbundsordföringar genomfördes samt med en
handfull nyckelpersoner i LO centralt.
Skriftlig och muntlig rapportering av det som framkommit i förstudien kom sedan att ske i
mars 2018.
Intern och extern kommunikation och administration
Kongressen 2011 gav förbundsstyrelsen ett tydligt uppdrag att skapa bättre verktyg och
rutiner för den interna kommunikationen inom förbundet.
Utöver arbetet med kommunikationsplanen, som rör både intern och extern
kommunikation, har förbundsstyrelsen arbetat vidare med att hitta verktyg för att utveckla
vår hemsida och för att öka synligheten av HBT-Socialdemokrater i pressen.
Vi arbetar också med Facebook, Twitter, pressmeddelanden och Förbundsnytt för att nå ut
internt och till omvärlden.
Under 2017 skrevs ett antal krönikor och artiklar i AiP och andra tidningar
om våra frågor och om vårt politiska arbete.
Vi har antagit en grafisk profil och utsett Anderas Saleskog, styrelseledamot i
förbundsstyrelsen, till ansvarig för våra kommunikationskanaler. Kommunikationsansvarig
har också till uppgift att skapa en kommunikationsgrupp.
Vi har fortsatt avtal med en redovisningsbyrå som hanterar den löpande bokföringen och
löner. Vi har också fortsättningsvis samarbete med Resekompani för administration kring
våra resor och boenden.
Göteborgs-Posten 11 feb 2017
Mjuka upp flyktingpolitiken — kan Kanada så kan vi, Sören Juvas.
Aktuellt i Politiken 10 mars 2017
HBT-S: Dags säga nej till religiösa friskolor, Sören Juvas.
Dagen 28 mar 2017
Förbud hotar religiösa friskolor - Liberaler och socialdemokrater ifrågasätter skolformen,
Sören Juvas.
Dagens Nyheter 25 mar 2017
"Dags för S att säga nej till religiösa friskolor” Sören Juvas.
Tidningen Ångermanland 2 maj 2017
Svenska modellen i fokus i Härnösand, Sören Juvas.
Aktuellt i Politiken 30 jun 2017
HBT-S: Förbjud nazistorganisationer, Sören Juvas.
Dala-Demokraten 14 jul 2017
Aktion mot rasism och nazism, Sören Juvas.
Aktuellt i Politiken 14 jul 2017
Backar inte från sina värderingar, Sören Juvas.
Aftonbladet 18 sep 2017
Vår frihet är under attack - hjälp oss! - Hbtq-rörelsen: Hatet och hoten från nazister och
religiösa fundamentalister ökar, Sören Juvas.
Nya Ludvika Tidning 23 sep 2017
Hoten ökar - viktigt att Sverige backar upp oss, Sören Juvas.
Dala-Demokraten 23 sept 2017
Sörj inte de mörka krafterna - organisera dig! Sören Juvas.
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Södra Dalarnas Tidning 23 sept 2017
Hoten ökar - viktigt att Sverige backar upp oss, Sören Juvas.
Skaraborgs Allehanda 29 sept 2017
Om hotbilden mot hbtq+ personer, Sören Juvas.
Aktuellt i Politiken 1 dec 2017
Sören Juvas om förslaget om ett tredje kön.
Aftonbladet 17 dec 2017
Sören Juvas om vad som förväntas i statsministerns jultal.
Internt påverkansarbete
Förbundsordförande företräder HBT-Socialdemokrater och som samtliga
sidoorganisationer, har vi en plats i Socialdemokraternas partistyrelse och verkställande
utskott. Det är en mycket god omständighet för möjligheterna att påverka partiet internt i
våra frågor.
Även via förbundssekreteraren, genom sitt representantskap för HBT-Socialdemokrater,
har vi plats i olika forum inom partiet, bl.a. med partisekreteraren och i olika former
tillsammans med de andra sidoorganisationernas förbundssekreterare.
Förbundsledningen har fortsatt att delta i den grupp som initierades av Migrationspolitiska
gruppen i Stockholm där samtliga sidoorganisationer och även en del partidistrikt, skrivit
fram ett gemensamt 10-punktsdokument kring migration, som lades fram till
Socialdemokratiska partiets kongress 2017.
Förbundsledningen deltar även på de övriga sidoorganisationernas kongresser.
Parad genom Stockholm/Stockholm Pride
Förbundet arrangerade seminarier under Stockholm Pride med Professor Erica Anderson
från San Francisco, USA som dagligdags arbetar med frågor kring transpersoners villkor
och behov. Tillsammans med Socialminister Annika Strandhäll höll hon också ett samtal
om bl.a. vilka skillnader som finns i transvård och transbemötande mellan Sverige och
Kalifornien.
Tillsammans med HBT-S Stockholm hade förbundet ett tält i Pride Park och i vår sektion i
Pride-paraden hade vi äran att paradera tillsammans med Anna Ekström, Gymnasie- och
kunskapslyftsminister, Annika Strandhäll, Socialminister, Ylva Johansson,
Arbetsmarknads- och etableringsminister, Ann Linde, EU- och handelsminister och Åsa
Regnér, Jämställdhetsminister.
Övriga Pridefiranden
20 maj, Madelaine Vilgren deltar i Prideparaden i Södertälje
8 juni, Sören Juvas deltar i samtal om arbetarrörelsen och hbtq+ frågan under Westpride.
10 juni, Sören Juvas deltar i paraden under Westpride.
19 augusti, Sören Juvas tillsammans med delar av HBT-S Norrbottens styrelse deltar i
Sápmi Pride
23 september, Sören Juvas deltar i Falu Pride.
30 september, Madelaine Vilgren deltog i Prideparaden i Linköping
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Stöd till föreningarna
Vi har tack vare erhållna bidrag i år haft möjlighet att ha två personer arvoderad. Under
året har dessa arvoderingar innehafts av Sören Juvas, förbundsordförande och Madelaine
Vilgren, förbundssekreterare.
Förbundsstyrelsen har under år 2017 beslutat att arvode ska utgå med motsvarande 90 %
arbetstid som baseras på 90 % av riksdagsledamöternas arvode till ordföranden och 90%
arbetstid som baseras på 70 % av riksdagsledamöternas arvode till sekreteraren.
Tack vare dessa arvoderingar har förbundet helt andra möjligheter att stödja
medlemsföreningarna, vilket också varit ett av huvuduppdragen för förbundssekreteraren.
Förbundsordförande har också jobbat mot föreningarna men framför allt mot partiet
Material fortsätter förbundet att delge föreningarna i form av pins, vykort, utlånande av rollup, tryckt mterial och bokbord. Det har också anordnats Pridefiranden uti landet där vi idag
inte har någon föreningen men då har förbundet sett till att Socialdemokratiska
arbetarkommuner fått låna banderoller, flaggor och annat material så att HBT-S syns i
parader och samtal.
Olof Palme center
HBT-Socialdemokrater blev upptagna som medlemmar under årsmötet 2015 där
Madelaine Vilgren deltog, under 2016 fick vi även en plats i styrelsen där förbundet
nominerade vår ordförande Sören Juvas som också blev vald. Sören Juvas sitter
fortfarande kvar i styrelsen och de sammanträder ungefär 1 gång per månad.
Unga Örnar
Vi är medlemmar i Unga Örnar vänner och vi hoppas att det kan ge samarbete för hbtqungdomar runt om i Sverige.
ABF
Vi har ett samarbetsavtal med ABF vilket möjliggör för våra medlemsföreningar att
samarbete under eget HBT-S namn. Vår studieledare Camila Fekete har regelbundna
samtal med ABF. Börje Vestlund har haft en styrelsepost i förbundsstyrelsen, till och med
september då Börje Vestlund avled
Internationellt
HBT-Socialdemokrater Sverige är medlem i Rainbow Rose, ett nätverk inom Europeiska
socialdemokraters parti (ESP). Medlemmar i Rainbow Rose är socialdemokratiska hbtföreningar och nätverk som arbetar inom ESPs medlemspartier och från och med i år
enskilda medlemmar som vill engagera sig i nätverket som aktivister. Sedan mitten av
2015 sitter HBT-S vice ordförande Mia Sundelin i styrelsen där hon även är vice
ordförande. I februari 2017 blev Mia Sundelin ordförande i Rainbow Rose då den ordinarie
ordföranden avgick på grund av arbetsmässiga skäl.
Under 2017 har HBTS intensifierat sitt internationella arbete. HBT-S har blivit en aktiv part
i Rainbow Rose och därmed PES.
Rainbow Rose bildades 2005 som ett nätverk efter flera års informella kontakter mellan
dess grundarorganisationer. Året därpå fick nätverket observatörsstatus i ESP. Svenska
HBT-Socialdemokrater har ingått i nätverket sedan starten och är en av dess grundare.
Rainbow Rose driver politik såväl inom ESP som utanför partiet för hbtq-personers
mänskliga rättigheter, i första hand där EU och dess institutioner har en roll.
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Under året har organisationen och dess arbete mera formaliserats genom att den nu är
registrerad under fransk lag, dock med säte i Bryssel, samt att man har skaffat sig en egen
ekonomi. Tyngden i organisationens arbetet har legat på att få fler medlemsorganisationer
att aktivera sig i nätverket samt att få ett större genomslag i ESPs arbete
Inom ramen för Europapartiets demokratinätverk har frågorna Rainbow Rose drivet fått ett
ganska stort genomslag och enighet råder om att ordna ett möte i demokratinätverkets
hägn för att försöka formulera vilka HBT-frågor socialdemokraterna på Europeisk nivå
behöver ta sig an. Under 2017 var HBTS mycket aktiva och bland annat arrangerade
Sverige Rainbow Rose General Assembly i Stockholm i oktober.
Jonas Gunnarsson är ordförande i Europarådets svenska delegation och specialrapportör
för hbtq-personers rättigheter.
HBT-S har genom olika FS-ledamöter nära kontakt med Socialdemokraternas
internationella ledare Andrine Winter.
Övriga internationella förbundskontakter
22-24 februari Börje Vestlund deltar i en högnivåkonferens på Malta
18-20 maj IDAHOT i Bryssel, Sören Juvas och Mia Sundelin deltog i IDAHOT konferensen
som följdes av Bryssel Pride
26-29 juni Mia Sundelin, Camila Fekete och Alize Hugozon deltar i Worldpride i Madrid
5-8 september Annelie Schagerström och Madelaine Vilgren deltog i en europeisk lesbisk
konferens i Wien.
27-29 oktober Rainbow Rose General Assembly i Stockholm
1- 5 november, Sören Juvas och Markus Redman företräder HBT-Socialdemokrater på
ILGA Europas konferens.
Studieprogram/studieplan
Under året arbetades en ny studieplan fram. Avsikten var att renodla de olika funktioner
och specialkompetenser som de olika organisationerna i nätverket för arbetarrörelsens
studier har.
ABF har exempelvis fler resurser och kompetenser när det gäller styrelseutbildningar,
HBT-Socialdemokrater har exempelvis fler resurser och kompetenser när det gäller
HBTQ+politik.
Handledarlaget har temporärt upplösts för att kunna sättas samman med nya mål och nya
arbetsmetoder före kongressen 2019.
Almedalsveckan 2017
Under Almedalsveckan bjöds föreningarna in till att tillsammans bevaka, delta och
diskutera. I seminarier, debatter, mångfaldsparaden och andra möjligheter till samtal och
konfrontation.
Inte minst genom kampanjen #kärlekellerhat - förbjud nazistiska organisationer, där vi
delade ut tapp-kort och diskuterade med människor och besökare i och runt i kring
Almedalsparken.
16 personer deltog i förbundsdelegationen, från norr till söder och från öst till väst. Vi hyste
in oss i två stugor i Gustafsvik där vi kunde ta igen oss, samla kraft och mellan varven
ordna oss en bit mat och umgås.
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Så väl nazisterna (bl.a. NMR) som andra högerextremister bevakade och filmade oss.
Tydligast märktes detta under mångfaldsparaden.
Representation
6 februari förbundsstyrelsen deltar på QX-galan i samband med styrelsemöte
11 februari Börje Vestlund deltar i arbetarrörelsens Europadag
22-24 februari Sören Juvas besöker Socialdemokratiska Europa kontor i Bryssel
1 april Madelaine Vilgren deltar på Västernorrland partidistrikts årsmöte i Härnösand.
8-12 april har förbundet bokbord på Socialdemokraternas kongress där flera från
förbundsstyrelsen deltog tillsammans med aktivister från andra föreningar.
29-29 april Sören Juvas deltar i HBT-S Norrbottens årsmöte som hölls i Boden
1 maj Sören Juvas första maj talar i Härnösand
1-9 juli delar av förbundsstyrelsen och medlemmar från våra föreningar deltog i olika
seminarier under Almedalsveckan
31 juli Sören Juvas deltar i debatt om tillgänglighet till PREP behandling
23 augusti Madelaine Vilgren deltar på ett möte på amerikanska ambassaden kring
LGBTI-rights
18 september Madelaine Vilgren deltar i ett möte med AiP o OPIC
20 september Madelaine Vilgren och Sören Juvas har möte med LO,s andre vice
ordförande Berit Müllerström, som start på vårt gemensamma utbildningsprojekt.
30 september Sören Juvas deltar i demonstrationen mot rasister i Göteborg som sker i
anslutning till bokmässan.
20 oktober, Sören Juvas företräder HBT-Socialdemokrater på Börje Vestlunds begravning,
där också Madelaine Vilgren och Annelie Schagerström deltar.
28 29 oktober. Sören Juvas talar på Rainbow Roses general assambley
Slutord
2017 måste ses som ett år med utveckling av förbundets verksamhet. Förbundets senare
tid påverkades av att en av trotjänarna avled under hösten. Börje Vestlund har som få
personer varit med och påverkat situationen för hbtq+ personer i såväl Sverige som
världen. För såväl hela samhället som för HBT-Socialdemokrater var det en stor förlust.
HBT-Socialdemokrater växer. Både vad det gäller antal medlemmar och föreningar i hela
landet.
Det är tydligt att vi är en växande socialdemokratisk folkrörelse.
HBT-Socialdemokrater har ökat sitt engagemang i den internationella kampen genom sitt
engagemang i Rainbow Rose.
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Vi ser tydligt att världen håller på att förändras och att mänskliga rättigheter börjar tullas på
och att oron i många länder som anses hbtq vänlig börjar vackla.
Det dyker upp fler försök från olika inom EU-regeringar att kringskära hbtq+ gruppens
mänskliga rättigheter. Något som blir tydligt när de försöker göra äktenskapslagstiftningar
till något exklusivt för enbart par bestående av enbart man och kvinna.
Vi ser i vårt eget land hur en ökning av de nazistiska organisationernas agerande vid olika
lokala Pride event runt hela landet.
Det innebär att den roll som HBT-Socialdemokrater har blir viktigare än någonsin.
Vi är en demokratisk rörelse som vilar på mänskliga rättigheter och måste således öka
våran synlighet på alla plan.
Stockholm 2018-05-30
Förbundsstyrelsen
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Verksamhetsåret

2018-01-01—2018-12-31

Förtroendevalda

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 5 förbunds-styrelsemöten, 14 verkställande
utskottsmöten samt genomfört en mellanårskonferens.

Förbundsstyrelsens sammansättning 2018
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Ek.ansvarig
Facklig pol. ledare
Internationell ledare
Studieledare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Sören Juvas
Annelie Schagerström
Madelaine Vilgren
Joakim Berlin
Preben Widerberg
Mia Sundelin
Camila Fekete*
Markus Redman
Alize Hugozon
Andreas Saleskog
Marie Everlönn
Ewelina Edenbrink
Daniel Andersson*
Maria Sundin

HBT-S Dalarna
HBT-S Göteborg
HBT-S Östergötland Väst
HBT-S Göteborg
HBT-S Malmö
HBT-S Stockholm
HBT-S Stockholm
HBT-S Jönköping
HBT-S Östergötland Syd
HBT-S Blekinge
HBT-S Blekinge
HBT-S Norrbotten
HBT-S Örebro
HBT-S Blekinge

*Camila Fekete blev anställd av förbundet 1 oktober och Daniel Andersson avgick i juni.

Revisorer
Ledamot
Ledamot

Valberedning

Sammankallande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Carina Ring
Göran Söderström

HBT-S Göteborg
HBT-S Stockholm

Caroline Helmersson-Olsson*
Johan Büser
Lena Edenbrink
David Persson
Sam Vidén

HBT-S Sörmland
HBT-S Göteborg
HBTS Norrbotten
HBT-S Stockholm
HBT-S Blekinge

*Caroline Helmersson-Olsson avgick i november och valberedningen utsåg Lena
Edenbrink som ny sammankallande till och med kongressen 2019.
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Medlemmar

2018-12-31 var antalet medlemmar 1144 i våra 18 lokalföreningar. Det betyder att vi har
ökat vårt medlemsantal med 7 % från föregående år.
Antal medlemmar per förening:
Förening:

Antal

Förening:

Antal

Älvsborgs södra (Borås-Sjuhärad

43 Göteborg

104

Jönköping

18 Norrbotten

136

Blekinge

95 Stockholm

280

Sörmland

70 Värmland

10

Dalarna

27 Östergötland Syd

37

Örebro

107 Östergötland Öst

25

Västmanland

36 Östergötland Väst

18

Västernorrland

33 Malmö

55

Helsingborg

32 Kristianstad

14
1144

Nya föreningar

Inga nya föreningar bildades under 2018.

Medlemsaktiviteter

Under verksamhetsåret genomförde förbundet en mellanårskonferens i juni månad på
Hotell Stinsen i Hallsberg. Temat för konferensen var höstens val.
13 av våra 18 föreningar och distrikt representerades.
Under mellanårskonferensen deltog föreläsare Anna-Maria Sörberg som talade om
Homonationalism utifrån sin nyutkomna bok med samma namn. Juan Pablo Roa,
valansvarig gentemot alla sidoorganisationer, höll en presentation av partiets valstrategi.
Förbundsledamot Ewelina Edenbrink höll en föreläsning om migration och
partisekreterare Lena Rådström Baastad inledningstalade för konferensen.
En utvärdering av mellanårskonferensen gjordes i samband med konferensens avslutande.
Samtliga deltagare fick möjlighet att delge tankar och synpunkter på konferensens
upplägg och innehåll.
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Förbundsstyrelsen

Verkställande utskottet startade det nya året med ett internat i Örebro i januari i syfte att
hitta interna arbetsformer. Studieledare Camila Fekete och Internationella ledaren Mia
Sundelin var inbjudna att delta. Mötet följdes upp i februari då verkställande utskottet
samlades för möte hos förbundssekreterare Madelaine Vilgren.
I februari deltog förbundsordförande Sören Juvas, förbundsstyrelseledamöterna Alize
Hugozon, Ewelina Edenbrink och Camila Fekete från förbundsstyrelsen samt den
arvoderade Zara Zimmerman på arbetarrörelsens båt. Förbundsordförande Sören Juvas
höll i ett seminarium på båten och grillades även i heta stolen.
Förbundsordförande Sören Juvas och förbundssekreterare Madelaine Vilgren deltog i
partiets valupptakt i februari.

Fast arvoderad förbundssekreterare

Sedan februari 2011 då förbundsstyrelsen beslutade att arvodera förbundssekreterare
Madelaine Vilgren, har hon fortsatt uppdraget. Uppdraget har till uppgift att:
-

Stötta föreningarna i arbetet med att värva medlemmar och upprätthålla
medlemsvård

-

Arbeta för att fler föreningar startas upp och genomgående stötta befintliga
föreningar i deras verksamhet

-

Ansvara för HBT-S Sveriges löpande verksamhet, ekonomi och administration

-

Säkerställa och öka förbundets ekonomiska resurser

-

Delta i sidoorganisationernas politiska möten

-

Företräda arbetsgivaren i arbetsgivarfrågor

Fast arvoderad förbundsordförande

Sedan december 2015 då förbundsstyrelsen beslutade att arvodera förbundsordförande
Sören Juvas, har han fortsatt uppdraget. Uppdraget har till uppgift att:
-

Leda förbundet och dess politiska arbete

-

Tillsammans med förbundssekreteraren planera och ansvara för förbundets interna
och externa arbete

-

Företräda förbundet i Socialdemokratiska partiets verkställande utskott och i dess
partistyrelse
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Valberedningens arbete 2018

Valberedningen har sedan förbundsstyrelsemötet och mellanårskonferensen i juni 2018
deltagit på styrelsens möten. Att valberedningen arbetar långsiktigt och kontinuerligt har
för så väl valberedningen som förbundsstyrelsen varit viktigt. Ambitionen har varit att
hålla en transparens för att göra det möjligt för valberedningen att kunna genomlysa
funktionerna och organisationens behov. Valberedningen är det centrala demokratiska
verktyget för medlemmarna och ett genuint valberedningsarbete säkrar stabilitet.

Utbildningsprogram för LO

Förstudien som genomfördes med de fjorton LO-fackförbunden rapporterades i mars
2018 till LO centralt. Under resten av året utvecklade vi ett utbildningsprogram som
heter Att skapa rum - HBTQ+, makt och normer.
Utbildningens ryggrad är tio moduler som utgör en utbildningsram att använda i olika
former, som studiecirkel, processledarutbildning eller att användas i kurser och
personalutbildningar.
Temata är HBTQ+, makt och normer och behandlar ämnen som syftar till att fördjupa den
feministiska kunskapen för att kunna rasera destruktiva strukturer.
LO:s mål är en samlad organisation som på djupet agerar utifrån, reflekterar kring och
skapar förändring baserat på feminism och HBTQ+kompetens.
Eftersom LO och HBT-Socialdemokrater är del av samma rörelse, arbetarrörelsen, ser vi
från våra olika håll många fördelar med samarbetet.

Intern och extern kommunikation och administration

Under 2018 skrevs ett antal krönikor och artiklar i AiP och andra tidningar om våra frågor
och om vårt politiska arbete:
-

15 februari 2018 Jubileumskrönika #1 av Ylva Johansson

-

13 mars 2018 HBT-Socialdemokrater välkomnar förbudet om religösa friskolor av
Sören Juvas

-

31 mars 2018 Att utgå från sig själv är dömt att misslyckas av Sören Juvas

-

19 april 2018 1 maj 2018
29 maj 2018 HBT-S står upp för permanenta uppehållstillstånd och
familjeåterförening
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-

13 juli 2018 Regeringen meddelar idag att arbetet med att förbjuda Nazistiska och
rasistiska organisationer påbörjas av Sören Juvas

-

17 juli 2018 Jubileumskrönika #2 av Anders Österberg

-

1 augusti 2018 Socialdemokraterna presenterar nytt HBTQ+-program

Vi växlade upp kommunikationen med medlemmarna genom Förbundsnytt.
Förbundet arbetar vidare i enlighet med den grafiska profilen och under året har Anderas
Saleskog, förbundsstyrelseledamot varit ansvarig för vårt kommunikationsarbete.
Kommunikationsarbetet har utvecklats och de två anställda arbetar nära så väl ledning
som den kommunikationsansvariga i det arbetet.
HBT-S synlighet på Facebook och på Instagram har ökat och genererat nya följare och
gillare.
Vi har fortsatt avtal med en redovisningsbyrå som hanterar den löpande bokföringen och
löner. Vi har också fortsättningsvis samarbete med Resekompani för administration kring
våra resor och boenden.
Hösten 2018 fick HBT-Socialdemokrater Sverige arbetsplats i Socialdemokraternas hus på
Sveavägen 68. De två anställda flyttade in i september och bygger sakta men säkert upp
det vi hoppas så småningom ska utgöra förbundets kansli.

Internt påverkansarbete

Som sidoorganisation företräds HBT-Socialdemokrater av förbundsordföranden i
Socialdemokraternas partistyrelse och verkställande utskott. Det ger mycket goda
möjligheter att påverka partiet internt i viktiga feministiska HBTQ+frågor samt å andra
sidan för förbundsstyrelsen att hålla sig ajour med partiets arbete.
Förbundssekreteraren företräder HBT-Socialdemokrater i flera forum inom partiet, bl.a.
med partisekreteraren och tillsammans med de andra sidoorganisationernas
förbundssekreterare.

EuroPride 2018

Förbundet arrangerade seminarier under EuroPride i Stockholm och i Göteborg med bl.a.
Professor Erica Anderson från San Francisco, USA som dagligdags arbetar med frågor
kring transpersoners villkor och behov.
Andra Pridefirande gäster i Stockholm var delegater från Rainbow Rose, EL*C och PES
som också inbjöds till vårt första 30-årsfirande av förbundet HBT-Socialdemokrater.
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Julie Ward från det Europeiska parlamentet och Ann Linde, utrikeshandelsminister och
minister med ansvar för nordiska frågor var några av de som höll tal från ett mingeltak i
gassande solsken.
Tillsammans med HBT-S Stockholm hade förbundet ett tält i Pride Park i Stockholm och i
vår sektion i Pride-paraden hade vi äran att paradera tillsammans med Anna Ekström,
Gymnasie- och kunskapslyftsminister, Annika Strandhäll, Socialminister, Ylva Johansson,
Arbetsmarknads- och etableringsminister, Ann Linde, EU- och handelsminister och
statsminister Stefan Löfven.
Tillsammans med HBT-S Göteborg, ABF Göteborg, LO Göteborg och
Socialdemokraternas distrikt delade förbundet tält i Pride Park Göteborg och paraderade
tillsammans.

Övriga Pridefiranden

Norrköping Pride, maj. Förbundssekreterare Madelaine Vilgren modererade ett samtal.
I mångfaldsparaden i Almedalen, juli, deltog förbundsordföranden Sören Juvas,
förbundssekreterare Madelaine Vilgren, förbundsstyrelseledamöterna Ewelina Edenbrink,
Alize Hugozon, Camila Fekete samt arvoderade Zara Zimmerman.
I Sapmí Pride Östersund, september deltog förbundsledamot Ewelina Edenbrink samt
delar av HBT-S Norrbottens styrelse.
I Prideparaden i Linköping, september deltog förbundssekreterare Madelaine Vilgren och
vice ordförande Annelie Schagerström.

HBT- Socialdemokrater 30 år

Det andra tillfället för HBT-Socialdemokrater att fira trettio år som organisation hölls
lördagen den 1 december på Sveavägen 68. Förbundet och Stockholmsföreningen
arrangerade ett mingel till vilket medlemmar och andra gäster bjöds in.
Förbundsstyrelseledamoten och kommunikationsansvariga Andreas Saleskog tog fram
jubileumsfilm, jubileums-pins och jubileums-godis. HBT-Socialdemokrater producerade
också ett material om vad vi som organisation har åstadkommit under trettio år.
Talare på minglet var Pell-Uno Larsson, Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll,
förbundssekreterare Madelaine Vilgren, tidigare förbundsordförande Håkan Andersson,
förbundsstyrelseledamot och ordförande för HBT-S Göteborg Annelie Schagerström.
Ett panelsamtal modererades av förbundssekreterare Madelaine Vilgren. Paneldeltagare
var Emilia Wikström Melin, Håkan Andersson och Camila Fekete och samtalet handlade
om organisationens historia, nutid och möjliga framtid.
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Toastmadammer för minglet var styrelseledamot i HBT-S Stockholm Zara Zimmerman och
ordförande i HBT-S Stockholm David Persson.
En gåva överlämnades av HBT-S Örebro genom Pell-Uno Larsson.

Stöd till föreningarna

Vi har tack vare erhållna bidrag haft fortsatt möjlighet att ha två personer arvoderade.
Under året har dessa arvoderingar innehafts av Sören Juvas, förbundsordförande och
Madelaine Vilgren, förbundssekreterare.
Förbundets administration erbjuder föreningarna pins, vykort, roll-ups, tryckt material,
banderoller, flaggor, paraplyer och bokbord.
Det anordnas Pridefiranden runt om i landet på orter där vi ännu inte har någon förening.
Då har vi lånat ut banderoller, flaggor och material till Socialdemokratiska
arbetarkommuner så att de har kunnat synliggöra HBT-S i parader och samtal.
Förbundet har tagit fram en kortversion av den politiska plattform som antogs på
kongressen 2017, för föreningar att använda och sprida vid Pridefiranden och andra
evenemang.

Olof Palme Center

HBT-Socialdemokrater är sedan 2015 medlem i OPC. Sedan 2016 har vi en plats i
styrelsen där förbundet företräds av förbundsordföranden. OPC:s styrelse sammanträder
ungefär en gång per månad.
Internationella ledaren Mia Sundelin deltog på OPC:s strategidagar.
Ett flertal möten med OPC:s medarbetare har genomförts under året där möjliga
gemensamma projekt diskuterats, med fokus på västra Balkan.
I vårt gemensamma kommunikationsprojekt med OPC har AiP:s Ylva Säfvelin skrivit ett
antal artiklar. I mars publicerades Progressiv hbtq-lag tandlös i praktiken som handlar om
utsattheten hos HBTQ+personer i Sydafrika.

Unga Örnar

Vi är medlemmar i Unga Örnars vänner och vi hoppas genom det att stötta
HBTQ+ungdomar i Sverige.
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Studier

En ny studieplan har antagits under mandatperioden. Studieledare Camila Fekete har
initierat en studiegrupp med de lokala studieansvariga. Studieledaren företräder vårt
förbund i den tvärorganisationella studiegrupp som träffas över frukostmöten månatligt.
I december genomförde HBT-S tillsammans med ABF, partiet, S-kvinnor, SSU, S-studenter
och Tro och solidaritet en gemensam studiekonferens på Bommersvik. Då höll också
förbundets studiegrupp möte.
HBT-S har fortsatt samarbetsavtal med ABF vilket möjliggör för våra medlemsföreningar
att samarbeta kring styrelseutbildningar under eget HBT-S namn.
I oktober anställdes Camila Fekete och lämnade därmed sitt uppdrag som
förbundsstyrelseledamot. Som sakkunnig delegerades studieledarens funktion på henne.
Förbundssekreterare Madelaine Vilgren övertog funktionen på förbundsstyrelsenivå.

Internationellt

HBT-Socialdemokrater Sverige är medlem i Rainbow Rose, ett nätverk inom Europeiska
socialdemokraters parti (PES). Medlemmar i Rainbow Rose är socialdemokratiska
HBTQ+föreningar och nätverk som arbetar inom PES:s medlemspartier. HBT-S har de
senaste åren blivit en aktiv part i Rainbow Rose och därmed PES.
Rainbow Rose bildades 2005 som ett nätverk efter flera års informella kontakter mellan
dess grundarorganisationer. Året därpå fick nätverket observatörsstatus i PES. Svenska
HBT-Socialdemokrater har ingått i nätverket sedan starten och är en av dess grundare.
Rainbow Rose driver politik såväl inom PES som utanför partiet för HBTQ+personers
mänskliga rättigheter, i första hand där EU och dess institutioner har en roll.
Förbundsledamot Markus Redman och internationella ledaren Mia Sundelin deltog på
Rainbow Rose’s årsmöte i Wien.
Tillsammans med Rainbow Rose arrangerade HBT-S flertalet seminarier under Europride i
Stockholm. Planeringen för dessa genomfördes via Skype-möten under hela våren 2018
där förbundsordförande Sören Juvas och internationella ledaren Mia Sundelin deltog från
svensk sida.
Under hösten har en internationell arbetsgrupp börjat formera sig. Gruppens arbete är att
bevaka internationella frågor, föreslå aktiviteter och personer som kan delta samt driva
internationella frågor i förbundet.
Förbundsstyrelsen valde att förlägga ett av sina möten i Tallinn under hösten 2018. Själva
styrelsemötet genomfördes på båten till och från Tallinn. I Tallinn träffade vi vår
systerorganisation Vikerroos, parlamentariker, talmannen och HBTQ+aktivister.
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Övriga internationella förbundskontakter
-

7 februari höll Mia Sundelin möte med Eduard Outines från Vikerroos i Tallinn.

-

16-17 april medverkade förbundsordförande Sören Juvas på seminarium i London
tillsammans med Unison.

-

7-8 maj deltog internationella ledaren Mia Sundelin på Olof Palmes Internationella
Centers strategidagar.

-

15 maj deltog förbundsordförande Sören Juvas på IDAHOT i Lissabon.

-

30 maj träffade internationella ledaren Mia Sundelin tillsammans med RFSL en
taiwanesisk delegation bestående av policymakers från Regeringen, ambassaden
och departement.

-

17-18 oktober hölls förbundsstyrelsemöte i Tallinn.

-

20-21 oktober deltog förbundsledamot Markus Redman internationella ledaren Mia
Sundelin vid Rainbow Rose’s årsmöte i Wien.

Almedalsveckan 2018

Under Almedalsveckan företräddes HBT-Socialdemokrater av förbundsordförande Sören
Juvas, förbundssekreterare Madelaine Vilgren, förbundsstyrelseledamot Camila Fekete
och arvoderade Zara Zimmerman. Tillresta förbundsstyrelseledamöter Ewelina Edenbrink
och Alize Hugozon deltog också.
Kampanjen synliggjordes med T-tröjor med texten Förbjud nazistiska, rasistiska och
fascistiska organisationer nu. Fem kroppar uppbar dessa. Vykort med #VILDMÅNGFALD
delades ut, samtal genomfördes och seminarier bevistades.
Förbundsordförande Sören Juvas talade för Socialdemokraterna i den avslutande delen
av Mångfaldsparaden. Deltog i Mångfaldsparaden gjorde förbundsordförande,
förbundssekreterare, styrelseledamöterna Ewelina Edenbrink, Alize Hugozon, Camila
Fekete och arvoderade Zara Zimmerman.
Förbundsstyrelseledamöterna Ewelina Edenbrink och Camila Fekete och arvoderade Zara
Zimmerman intervjuades av TV4 med anledning av nazisternas närvaro och HBT-S:s
kampanj.
Nazisterna -bl.a. NMR- och andra högerextremisters närvaro var överväldigande på i stort
sett alla Almedalens event-platser.
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Representation
-

6 februari deltog delar av förbundsstyrelsen på QX-galan

-

24-25 februari deltog Sören Juvas och Madelaine Vilgren på partiets valupptakt

-

14 april höll förbundsordförande ett seminarium på Pite havsbad angående
regeringens transutredning Transpersoner i Sverige- förslag för stärkt ställning och
bättre levnadsvillkor SOU 2017:92. HBT-Socialdemokrater deltog aktivt under
utredningens gång.

-

23 april deltog studieledare Camila Fekete på ABF:s kongress

-

29 april deltog förbundssekreterare Madelaine Vilgren i HBT-S Skånes
distriktsårsmöte i Helsingborg

- 1 maj förbundsordförande Sören Juvas förstamaj-talade i Skellefteå
Förbundssekreterare Madelaine Vilgren har inför valet deltagit i flertalet möten med
övriga sidoorganisationer, ledda av Juan Pablo Roa
Under valrörelsen i augusti genomförde förbundsstyrelseledamöterna Ewelina Edenbrink
och Camila Fekete och arvoderade Zara Zimmerman samma kampanj som den under
Almedalen, med anledning av nazistiska Alternativ för Sverige och NMRs närvaro i
centrala Boden. T-tröjorna och HBT-S-rosorna var på i samtal med nazisterna som hade
valstuga bakom Socialdemokraternas.
Möten hölls också med lokala socialdemokrater och HBT-Socialdemokrater, till exempel
Nina Houtari, kommunalrådet Claes Nordmark, Byggnads ordförande för Bodens
medlemskrets Glenn Blom samt Emilia Töyrä, riksdagsledamot från Kiruna.
På valvakan i Stockholm deltog förbundsstyrelseordförande Sören Juvas,
förbundssekreterare Madelaine Vilgren, förbundsstyrelseldamöterna Alize Hugozon, Mia
Sundelin och Camila Fekete samt arvoderade Zara Zimmerman.
Förbundsstyrelsen reste till Tallin där vi träffade Estlands motsvarighet till HBTSocialdemokrater Sverige, Vikerroos. Förbundsstyrelsemöte hölls på färjan dit och hem.
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Slutord

Under verksamhetsåret 2018 har HBT-Socialdemokrater fortsatt att växa och bredda sin
verksamhet.
Förutom att medlemsantalet stadigt ökat har vi också ett gryende kansli med
kontorsplatser i Socialdemokraternas hus på Sveavägen 68, där våra två anställda har sin
bas. Vår fysiska närvaro på 68:an innebär en positiv närhet till de övriga
sidoorganisationerna och stärker vår relation med partiet.
Helt ny verksamhet utvecklades under 2017/2018 och HBT-Socialdemokrater utbildar
chefer och ledare inom LO-kollektivet i HBTQ+frågor. Förfrågningar från andra håll har
inkommit och förbundssekreteraren arbetar kontinuerligt för att bredda den
verksamheten.
Fortsatt pågår försök från olika krafter i Europa att kringskära HBTQ+personers mänskliga
rättigheter. I vår roll som feministiska HBT-Socialdemokrater är vi viktigare än någonsin.
Vår rörelse försvarar demokrati på alla plan, på alla sätt.

Stockholm 2019-05-16
Förbundsstyrelsen
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Årsbokslut
Hbt Socialdemokrater Sverige
802443-3966
Styrelsen för HBT Socialdemokrater Sverige får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling
under räkenskapsåret 2018-01-01 - 2018-12-31
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (sek).

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
- Resultaträkning

SIDA
2

- Balansräkning

3-4

- Noter

5-6

- Underskrifter
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RESULTATRÄKNING
2018-01-01
2018-12-31

2017-01-01
2017-12-31

4 532 826
4 532 826

2 482 271
2 482 271

-758 127
-476 197
-2 676 232
-3 910 556

-642 118
-447 409
-1 542 500
-2 632 027

622 270

-149 756

Finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter

-104

–

Summa finansiella poster

-104

–

Resultat efter finansiella poster

622 166

-149 756

Resultat före skatt

622 166

-149 756

Årets resultat

622 166

-149 756

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens intäkter
Summa Verksamhetens intäkter

1

Verksamhetens kostnader
Övriga externa kostnader
Resor, kost och logi
Personalkostnader
Summa Verksamhetens kostnader

2

Verksamhetens resultat
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BALANSRÄKNING
2018-12-31

2017-12-31

200 000
-838
199 162

38 577
56
38 633

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

1 327 818
1 327 818

774 548
774 548

Summa omsättningstillgångar

1 526 980

813 181

SUMMA TILLGÅNGAR

1 526 980

813 181

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Summa kortfristiga fordringar
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2018-12-31

2017-12-31

539 600
600 000
70 000
1 209 600

539 600
–
70 000
609 600

-19 398
22 166
2 768

130 358
-149 756
-19 398

1 212 368

590 202

Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

58 153
125 508
130 951

78 236
77 247
67 496

Summa kortfristiga skulder

314 612

222 979

1 526 980

813 181

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet Eget kapital
Valfond
Fondmedel
Bo Frejhagens arv
Summa bundet kapital

3

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat
Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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NOTER
ALLMÄNNA UPPYSNINGAR
Redovisningsprinciper
Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med bokföringslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.
Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.
Värderingsprinciper m.m
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet om inget annat anges nedan.
Fordringar
Fordringar har upptagits till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Föreningen redovisar
därför inkomst till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag
görs för lämnade rabatter.
Upplysningar till enskilda poster
Not 1

Verksamhetens intäkter

2018

2017

Statliga bidrag

1 297 395

1 355 354

Övriga bidrag/intäkter
LO
Övriga

1 206 931
2 000 000
28 500
4 532 826

1 126 917
–
–
2 482 271

2018

2017

4

2

1 957 230
614 958

1 136 828
357 612

48 060

48 060

40 892
2 661 140

0
1 542 500

Not 2

Löner och arvoden

Anställda
Löner, ersättningar och sociala kostnader
Löner och ersättningar
Sociala kostnader
Pensionskostn.
Semesterlöneskuld, sociala avgifter
Totala löner, ersättningar och sociala kostnader

Förbundsordförande har 90% i arbetstid och 90% av riksdagsledamöternas arvode. Förbundssekreterare har 90%
arbetstid och 70% av riksdagsledamöternas arvode.

Not 3

Förändingar av eget kapital

Belopp vid årets ingång
Disposit av föreg. års.res
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Bundet eget
kapital
609 600

Balanserat
resultat
130 358
609 600

1 209 600

7 399 578
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Årets vinst
-149 756
149 756
22 166
22 166

Totalt eget
kapital
590 202
22 166
612 368

Hbt Socialdemokrater Sverige

Årsbokslut 2018
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UNDERSKRIFTER

Sören Juvas
Förbundsordförande

Annelie Schagerström
Vice Förbundsorförande

Madelaine Vilgren
Förbundssekreterare

Joakim Berlin
Ekonomiskt ansvarig

Preben Widerberg
Facklig politisk ledare

Mia Sundelin
Internationell ledare

Camila Kempe Fekete
Studieledare

Maria Sundin
Ledamot

Andreas Saleskog
Ledamot

Markus Redman
Ledamot

Alize Hugozon
Ledamot

Evelina Edenbrink
Ledamot

Marie Everlönn
Ledamot
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Vår revisionsberättelse har lämnats

Stefan Norell
Auktoriserad revisor

Carina Ring
Förtroendevald revisor

Göran Söderström
Förtroendevald revisor
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Revisionsberättelse 2018

Revisionsberättelsen för 2018 är
inte klar än men den kommer att
finnas med i det tryckta häftet på
kongressen.
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