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Verksamhetsåret 2022
Verksamhetsberättelse 2022
Vi har haft 16 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.

I februari och i samband med alla hjärtans dag anordnade vi bio på Zita-bion och såg filmen
Nelly och Nadine. I mars hade vi lesbisk fest där vi bjöd in medlemmar till Dynamo och hade
musik, dans, snacks och häng. I april hade vi en till brädspelsfrukost där vi helt enkelt åt
frukost, spelade spel och hängde. I maj hade vi lesbisk festival där vi bjöd in flertalet artister
och hade en otroligt uppskattad kväll! Efter festivalen tog vi en paus från det dittills intensiva
arrangörsskapet och höll en teambuilding dag där vi picknickade tillsammans. Ungefär då
insåg vi att vi föredrar evenemang där vi som arrangörer också kan vara med och njuta av
aktiviteten och sällskapet och därefter var evenemangen mer äventyrliga. I augusti hade vi
pre-pride-prepp-pepp där vi samlades på Dynamo för att pyssla inför Pride och göra
exempelvis plakat. Sedan hade vi Dyke March för andra året i rad, vilket också blev
uppskattat. Vi hade dessutom en paradbrunch samma dag som prideparaden. I september
hade vi en Lisa & Lilly-vandring genom Stockholm där vi besökte olika viktiga platser som
finns med i Lisa & Lilly-boken av Mian Lodalen. Sedan i oktober var det pepp inför
demonstrationen Stockholm för solidaritet.

13 februari - Alla hjärtans dag-bio
Vi arrangerade Alla hjärtans dag-bio på Zita, där vi kollade på Nelly och Nadine.

5 mars - lesbisk fest
Vi anordnade en fest på Dynamo, som från början var planerad till januari med fick flyttas
fram pga Covid. Den blev rätt lyckad.

10 april - Brädspelsfika
Vi anordnade fika med brädspelstema, och spelade brädspel

21 maj - Lesbisk och Queer Festival
Vi provade på och anordnade en festival på Cyklopen med flera artister och utställare. Det
blev ett väldigt uppskattat event!

22 juni - Teambuilding/avtackning
I juni hade vi teambuildingdag/avtackning för oss i arrangörsgruppen, vi åt middag på ett
berg.

31 juli - Pre-Pride-prepp-pepp
Säg den fem gånger snabbt! Vi pysslade inför Pride på dynamo.

3 augusti - Pridehäng med BIPOC Queers på Lava
Vi hade ett Pridehäng för unga i samarbete med BIPOC Queers på Lava.

4 augusti - Dyke March



Vi var med och arrangerade Dyka March Stockholm för andra året, vilket var uppskattat!

6 augusti - Frukost/Brunch på Dynamo
Vi hade Frukost/Brunch på Dynamo innan Pride tillsammans med BIPOC Queers, det blev
väldigt lyckat med många som anslöt.

17 september - Lisa & Lilly-vandring
Vi anordnade en Lisa & Lilly-vandring där vi följde det vandringsspår som finns och besökte
historiska platser kopplade till boken Lisa & Lilly av Mian Lodalen. Vi lyckades av ren slump
pricka in dagen för deras död!

1 oktober - Stockholm för Solidaritet
Vi hade ett pepp-event inför Stockholm för Solidaritet-demonstrationen som vi var
medarrangör på.

6 november - Vandring vid Hellasgården
Vi återupprepade vårt lyckade event med korvgrillning och en vandring runt Hellasgården,
den här gången inkluderat bastu.



Verksamhetsplan för 2021
Såhär lät det 2021:

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.

Verksamhetsplan 2023

Vi har detta år tagit vara på möjligheten att äntligen kunna träffas fysiskt och gjort mycket
som vi inte har kunnat göra de två tidigare åren.

Under kommande år kommer vi att jobba för att:
- Fortsätta etablera Lesbisk Makt i Stockholm
- Anordna en till lesbisk festival
- Upprätthålla den hittills ettåriga traditionen med lesbisk vandring
- Fortsätta ha regelbundna frukostar
- Utveckla åldersintegrationen i lesbisk makt, att försöka locka ännu mer blandade åldrar -
hålla i ett evenemang som startar detta
- Det finns en ambition att hålla i ett poolparty
- Stadsvandring med Stockholm Stads museum- Har lite kontakt med en person som skulle
kunna guida oss genom Sthlms lesbiska historia
- Något snack om regnbågsfamiljer- panelsamtal/diskussion/RFSL/influenser (en del i att
locka en annan målgrupp)
- Ha någon fysisk aktivitet (exempel Klättring, cykling, brännboll, innebandy)



Förslag och motioner till Stockholms årsmöte

-

Förslag och motioner till det nationella årsmötet

-



Ekonomisk redovisning
Utgifter för 2022
Detta år ökade både ansökt mängd pengar och utgifter drastiskt som följd av debuten för
Lesbisk festival och Dyke march 2022. Ansökt summa ligger på 68 320 kr och utgifterna
landar på XXX kr. Utgift för fikat på detta årsmöte samt kommande Julpyssel i december ska
även läggas till. Ansökt summa tenderar att överstiga verkliga utgifter då utgifterna planeras
med marginal. Utgifterna har i genomsnitt varit xxx kr i månaden. Utgifterna överstiger
ansökan vad gäller lesbisk festival, detta är för att mycket av intäkterna istället täcktes av
biljettförsäljning, festivalen rapporterats ska ha haft mer intäkter än utgifter.
(Vi har inte fått alla verkliga utgifter för 2022, dessa läggs till och visas upp på årsmötet)

Vad Ansökt Utgift Kommentar
Dynamo avgift 2 000kr 2 000kr

Lesbisk fest 2 500kr 1 702kr

Bio Zita 3 000kr

Brädspelsfrukost 1 500kr

Lesbisk festival 30 000kr 54 792kr
Biljettförsäljning täckte kostnaderna,
festivalen gick plus

Teambuilding dag

Dyke March 13 320kr 16 655kr

Pride pepp 3 000kr

Paradbrunch 2 500kr

Lisa och Lilly
vandring 1 000kr 456kr

Pepp inför
demonstration 1 500kr

Hellasgården 2.0 5 000kr 5 369kr

Årsmöte 1 000kr Utgift tillkommer.

Julpyssel 2 dec 2 000kr Utgift tillkommer.

Totalt: 68 320kr



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 2021s utgifter på ca 1500 kr i
månaden för frukost på Dynamo så dubblar vi budgeten för 2022. 2020 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 Utgifter
Styrelsen: 20 000 kr Jan-mars 6500 kr (2000 kr Dynamo)

Apr-jun 4500 kr
Jul-sep 4500 kr
Okt-dec 4500 kr

Summa intäkter: 20 000 kr Summa utgifter: 20 000 kr

Budget 2023
Utgifterna för förra året gick långt över budgeten, dels för att vi höll i fler och dyrare
evenemang men främst på grund av att utgifter för dyke march och festivalen räknades med.
Övriga utgifter landade på 25 000 kr. Därav sätter vi detta som budget för nästa år och även
för lesbisk festival på 30 000 kr, sammanlagt 55 000 kr.

Intäkter Utgifter
Styrelsen: 55 000 kr Jan-mars 7 750 kr (2000 kr Dynamo)

Apr-jun 35 750 kr (30 000 kr festival)
Jul-sep 5 750 kr
Okt-dec 5 750 kr

Summa intäkter: 55 000 kr Summa utgifter: 55 000 kr


