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Verksamhetsåret 2021
Verksamhetsberättelse 2021
Vi har haft 21 st interna arrangörsmöten, med ett varierande antal aktiva deltagare. I början
av året var det fortfarande coronarestriktioner, vilket innebar att vi bara hade digitala möten
och frukostar.
I februari genomförde vi arrangörer en studiecirkel “Vit-icke vit” som behandlar rasism i
föreningslivet. Vi hade också en frukost där vi diskuterade olika lesbiska filmer och serier via
Zoom. I slutet av maj hade vi en digital spelkväll där vi spelade olika spel online. Den 27 juni
hade vi vår första fysiska träff i form av en aktivitetsdag på Gärdet, där vi bland annat
spelade brännboll och kubb.
Under sommaren tog vi lite sommarledigt och hade inga frukostar eller möten.
I början av augusti inledde vi Pride med att ha en frukost med filmvisning där vi såg några
avsnitt av Gentleman Jack. I ungefär samma veva gick Lesbisk Makt Stockholm också med i
Dyke March som anordnades tillsammans med flera andra aktivister, det blev väldigt lyckat!
I slutet av augusti gick vi ut med en rekrytering där vi efterfrågade fler arrangörer då vi kände
att det behövdes. Det blev ett bra gensvar och flera personer ansökte om; och blev sedan
arrangörer.
Vi fortsatte sedan höstterminen med att anordna en brädspelsfrukost, som också blev
otroligt lyckad. Detta var något vi kände att vi ville göra om i framtiden.
I början av oktober hade vi en fikaträff med musikquiz och i slutet av oktober anordnade vi
en lesbisk vandring runt Hellasgården. Detta verkade vara uppskattat av många och
inspirerade oss också till att göra något liknande framöver, kanske i vår? Den 6 november
hade vi även en vanlig frukost där deltagarna helt enkelt fick sitta och äta och mingla fritt.

Januari - uppföljningsenkät om brevväxlingen
Under pandemin 2020 genomförde vi ett brevväxlingprojekt där vi matchade ihop personer
för att brevväxla med varandra. I början av året ville vi följa upp hur deltagarna upplevde att
projektet hade varit och om det fortfarande var några som brevväxlade. Tyvärr kom det inte
in tillräckligt många resultat för att dra några större slutsatser men de som svarade verkade
överlag nöjda.
VIT ICKE VIT - en studiecirkel
Vi som arrangörsgrupp genomförde den interna studiecirkeln vit-icke-vit som behandlar
rasism i föreningsverksamhet.
15 - 21 mars - Digital årsmötesvecka
Stockholms lokalgrupp deltog på den nationella årsmötesveckan och la fram motionen om
solidaritetsavgifter. Motionen röstades ned.

11 april - Wikipedia frukost med Lesbisk makt Umeå
Tillsammans med bl.a. Umeå’s arrangörsgrupp arrangerade vi en digital frukost där
deltagarna fick skriva wikipedia-artiklar.
25 april - Digital frukost - Queer film
Vi arrangerade en digital frukost där vi kollade på trailers till queera filmer och serier. Det här
var en av de mest lyckade frukostarna på zoom.
29 maj - Digital Spelkväll
Vi spelade Uno och jackbox tillsammans.
27 juni - Aktivitetsdag på Gärdet
Vi spelade kubb, brännboll och bjöd på fika.
1 aug - Filmkväll inför pride
En frukost där vi såg några avsnitt av Gentleman Jack, vilket var mysigt och uppskattat.
8 aug - Dyke march
Vi genomförde Dyke March, en manifestation för lesbiskt synliggörande, tillsammans med
några andra aktivister.
4 sept - Brädspelsfrukost
Ett av våra mest lyckade event var brädspelsfrukosten, där deltagarna fick spela spel med
varandra.
3 okt - Musikquiz
Vi hade frukost med tema musikquiz där deltagarna fick svara på frågor om låtar med ett
queert tema.
31 okt - Lesbisk vandring runt Hellasgården
Vi började med att grilla korv och genomförde sedan en vandring runt Källtorpssjön.
6 nov - Lesbisk Frukost
På vår näst sista frukost för året blev det våfflor och mingel.
1 dec - Lokalt årsmöte
Lesbisk Makt Stockholm anordnar årsmöte för arrangörsgruppen.
11 dec - Frukost med Mian Lodalen
Mian Lodalen kommer och pratar om sitt författarskap och lesbisk historia.

Verksamhetsplan för 2021
Såhär lät det 2020:
Det är svårt att i nuläget planera för 2021 då vi för närvarande befinner oss i en pandemi,
vilket medför en stor osäkerhet i långsiktig planering av tex frukostar då det är oklart om och
när restriktioner lättar/införs. Många av de mål och planer som fanns för 2020 kvarstår och vi
fortsätter att sträva för att Lesbisk Makts värdegrund ska speglas i praktiken.
-

Att i arbetet för att bli mer antirasistiska föreslår vi att vi jobbar med
solidaritetsavgifter.
Fortsätta etablera Lesbisk Makt i Stockholm, främja queera rum.
Fortsätta jobba för öppna rum med stor mångfald.
Utveckla volontärgruppen
Fortsätta med frukostar (en gång i månaden)
Utveckla det Underjordiska Lesbiska Nätverket
Lisa & Lily vandring/presentation med Mian Lodalen (om hon ställer upp!)
Fortsätta vara aktiva på Lesbisk Makt Stockholms sociala medier
Ha fler debatter och paneler

Verksamhetsplan 2022
Nu när majoriteten av alla restriktioner under pandemin lättat, ser vi fram emot ett år där vi
förhoppningsvis ska kunna träffas flertalet gånger. Vi utgår från att vi ska kunna träffas
fysiskt när vi skriver nästa års verksamhetsplanering.
Eftersom pandemin har begränsat antalet möjliga tillfällen att mötas under 2021 kommer
Lesbisk Makt fortsätta jobba för att målen från 2020 ska uppfyllas under kommande år.
- Fortsätta etablera Lesbisk Makt i Stockholm, främja queera rum.
- Fortsätta jobba för öppna rum med stor mångfald.
- Utveckla volontärsgruppen,
- Fortsätta med frukostar (en gång i månaden).
- Utveckla det Underjordiska Lesbiska Nätverket.
- Anordna en Lesbisk Festival.
- Bli mer aktiva i att själva sköta Lesbisk Makt Stockholms sociala medier samt själva lägga
upp evenemang på facebook.
- Ha fler debatter och paneler.
- Ha teambuilding för oss i arrangörsgruppen.
- Utveckla våra frukostar med fokus på skapande teman.
- Ha en speed-dating som möjliggör för medlemmar att träffa nya kompisar.

Förslag och motioner till Stockholms årsmöte
-

Förslag och motioner till det nationella årsmötet
-

Ekonomisk redovisning
Utgifter för 2021
Utgifterna för 2021 landar på 9 853 kr. Utgift för fikat på detta årsmöte samt kommande
Frukost med Mian Lodalen ska även läggas till. Ansökt summa tenderar att överstiga
verkliga utgifter då utgifterna planeras med marginal. Utgifterna har i genomsnitt varit 1500
kr i månaden sedan i somras då vi började arrangera fysiska evenemang.
Digitala evenemang hade inga utgifter och redovisas därför inte.
Vad
Dynamo avgift

Ansökt

Utgift

Kommentar

2 000 kr

2 000 kr

Mat aktivitetsdag

886 kr

886 kr

Utrustning aktivitetsdag

823 kr

822 kr

Filmkväll pride

1 500 kr

1 010 kr

Brädspelsfrukost

1 500 kr

1 485 kr

Fika musikquiz

2 250 kr

1 370 kr

Vandring Nacka
naturreservat

2 000 kr

Frukost 6 nov

2 000 kr

Årsmöte

1 000 kr

Utgift tillkommer.

Frukost Mian Lodalen

3 100 kr

Utgift tillkommer.

Totalt:

16 059 kr

745 kr Ytterligare utgift tillkommer
1 535 kr

9 853 kr

Budget 2021
Budgeten för detta år utgick från en budget på 10 000 kr, vilket var det varje arrangörsgrupp
fick om året. Denna budget skrevs innan det ändrades till att alla arrangörsgrupper ansöker
från samma pott.
Intäkter
Styrelsen: 10 000 kr
Swish: 500 kr

Utgifter
Jan-mars 4000 kr (2000 kr Dynamo)
Apr-jun 2000 kr
Jul-sep 2000 kr
Okt-dec 2000 kr
Summa intäkter: 10 500
Summa utgifter: 10 000 kr
Summa intäkter minus utgifter: 500 kr att använda för oförutsedda
utgifter

Budget 2022
Från och med 2021 finns ingen specifik budget för varje arrangörsgrupp utan varje
arrangörsgrupp får ansöka från en gemensam pott. I och med föregående utgifter på ca
1500 kr i månaden för frukost på Dynamo så dubblar vi budgeten för 2022. Förra året fanns
en ambition att få intäkter genom swishdonationer. Vi har varken använt eller påtryckt om
detta då vi inte behövt dessa mängder p.g.a. utökad budget.
Intäkter
Styrelsen: 20 000 kr

Summa intäkter: 20 000

Utgifter
Jan-mars 6500 kr (2000 kr Dynamo)
Apr-jun 4500 kr
Jul-sep 4500 kr
Okt-dec 4500 kr
Summa utgifter: 20 000 kr

