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Årsmöte 2019
Växjö Prides årsmöte 2019 hölls i kommunhuset i Växjö den 2 oktober. Under
årsmötet närvarade ett trettiotal medlemmar. Tillsammans gick vi igenom 2019 års festival
och sammanfattade arbetet som gjorts under verksamhetsåret 2018–2019.
Efter det att styrelsen för Växjö Pride 2019 beviljats ansvarsfrihet valdes den nya styrelsen in
enligt följande;
Omval: Suzana Mocevic, Markus Emilsson, Therése Johansson, Christian Bedroth, Ida Edberg
Nyval: Ingela Bengtsson, Mark Andersson
Styrelsen för Växjö Pride 2020 konstituerade sig enligt följande:
Ordförande: Suzana Mocevic
Kassör: Christian Bedroth

Styrelsens uppdrag
De viktigaste delarna i styrelsens arbete var att samordna arbetsgrupperna för att
framgångsrikt planera och genomföra Prideveckan 4-10 maj 2020 samt att säkerställa
ekonomin för verksamhetsåret.
Detta gjordes genom att:
● Fastslå ramarna för Prideveckan och fortsätta arbeta efter värdeorden:
Frihet! Kunskap! Kärlek!
● Utse projektledare för Växjö Pride 2019
● Utse en projektgrupp med arbetsgruppsansvariga.
● Följa upp arbetet och se till att föreningens uppdrag och mål nås.
● Följa upp ekonomin och se till att budgeten hålls.

Projektgruppen
Styrelsen gav Markus Emilsson och Therése Johansson uppdraget att leda projektet för Växjö
Pride 2020. En projektgrupp med arbetsgruppsansvariga utsågs och därefter anslöt sig fler
ideella krafter till de olika arbetsgrupperna. För att på ett så effektivt sätt som möjligt
underlätta kommunikationen mellan styrelse, projektgrupp och de olika arbetsgrupperna
beslutades att projektgruppsmötena skulle genomföras i samband med styrelsemötena.
Styrelsen sammanträdde totalt 10 gånger under verksamhetsåret 2019–2020. Projekt- och
arbetsgrupperna träffades kontinuerligt under året för att planera aktiviteter. Föreningen
anordnade även volontärsträffar för att informera och rekrytera frivilliga som ville engagera
sig i genomförandet av festivalen.
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Omställning
Arbetet med Växjö Pride 2020 var i full gång från årsskiftet. Vi planerade för en festival med
sedvanlig parad, konsert, sociala träffar och allmänna sammankomster. Med utvecklingen av
Corona-pandemin under våren kastades dessa planer helt omkull. Vid extrainsatt
styrelsemöte den 18 mars diskuterades möjligheterna av att överhuvudtaget kunna skapa en
festival under våren. Med ställningstagandet att det är viktigt att HBTQ-frågor synliggörs och
lyfts kontinuerligt och att Växjö Prides arbete är avgörande för detta fattade en enhällig
styrelse beslut om att inte ställa in festivalen utan istället ställa om och genomföra en
alternativ festival på utsatt datum. Det ställde krav på kreativitet, snabbhet och ett extra
intensivt arbete. Omställningen blev mycket lyckad och medförde nya aktiviteter och
fokusområden som styrelsen ser som utvecklingsbara och positiva.

Kommunikation
Ett hastigt omställt Växjö Pride medförde också nytänk för kommunikationsinsatserna. Tidigt
på året flyttades Växjö Prides webbsida över till nytt hotell och genomgick en välbehövlig
omarbetning. I samspel med Växjö Prides sociala medier utgjorde webbsidan navet för 2020
års upplaga av Prideveckan. Här publicerades nyheter och uppdateringar, programpunkter
och den för året nya lanseringen, Växjö Pride-podd. Webbsidan var också hem för
Prideshopen, genom vilken beställningar kunde göras för uthämtning i Pride Center.
Ett digitaliserat Växjö Pride krävde ökad närvaro i och bevakning av föreningens sociala
medier. Genom aktiviteter och programpunkter direkt knutna till den digitala sfären blev de
sociala medierna viktiga verktyg för att nå intresserade. Utfallet var i mångt och mycket gott.
Såväl under som efter Prideveckan kunde föreningen se en ökad tillströmning av människor
och ett mer aktivt deltagande än tidigare i Växjö Prides kanaler.
Idel pressutskick i kombination med innovativt innehåll medförde också ett förhållandevis
stort genomslag i lokal och nationell media.

Volontärer
Att välkomna och omhänderta volontärer på ett bra sätt är viktigt för festivalens
genomförande, föreningens tankar om att möjliggöra inkludering såväl som att sörja för en
nyrekrytering av personer som vill fortsätta med att fördjupat engagera sig i föreningen.
Inför årets festival planerades informationsträffar för intresserade, för att ge kunskap om
föreningen och vad det innebär att vara volontär. Dessa träffar fick dock ställas in när
restriktionerna kom och fokus lades istället på att rekrytera volontärer via bekantskaper.
Eftersom att årets festival kom att se väldigt annorlunda ut behövdes inte en lika stor grupp
med volontärer som tidigare år men alla som var intresserade och ville vara med fick en roll i
veckans arbete.
Tidigt i arbetet blev det tydligt att det var viktigt att i år styrka tidigare relationer med
volontärer och ta hand om de viktiga, engagerade volontärer vi har. För att ta hand om
dessa personer ordnades en trivselträff, sponsrad av Knock Em Down, där volontärer och
styrelsemedlemmar kunde träffas och umgås. Syftet med denna trivselträff var att
upprätthålla relationer. Andra trivselträffar planerades men kunde inte genomföras.
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Under Växjö Pride 2020 var volontärerna avgörande i följande uppgifter.
● Under festivalveckan bemanna Pride Center efter schema. Uppgiften där var att ge
information till besökare samt att bemanna shopen och paketera beställningar från
webshopen, ihop med en styrelsemedlem.
● Att under veckan bemanna skokastet varje dag efter schema för att vara behjälpliga
för besökare och ge information.
● Att vara med vid uppbyggnaden av Pride Art Walk samt att under veckan hjälpa till
att bevaka den.
● Att sprida information och arrangemang på sociala medier, vilket detta året vägde
tungt och som många kunde göra hemifrån.

2020 såg lite annorlunda ut än tidigare år och volontärerna utgjordes till största del av
volontärer med tidigare erfarenhet vilket gjorde att allting gick väldigt smidigt trots nya
arbetsuppgifter. Volontärerna själva riktade in sig mer på olika uppgifter utifrån hur de var
möjliga att närvara. Även i år hade vi tydliga nyckelpersoner som kunde strukturera arbetet i
Pride Center samt vid andra arbetsuppgifter.
Vi vill rikta ett stort tack till alla våra fantastiska volontärer som engagerade sig! Utan er
hade inte Växjö Pride varit möjligt att genomföra och uppleva.

Pride Center
Under 2019 inledde Växjö Pride ett samarbete med Palladium och Folkets Bio och skapade
ett Pride Center på Palladium. Det blev en mötesplats med fik och butik såväl som ett
informationscenter där besökare och intresserade ska kunna få både allmän information om
festivalen och föreningen såväl som fördjupade kunskap och insikter i HBTQ-frågor. Vi
anordnade föreläsningar, föreningsmingel, singalong bio m.m. Samarbetet var mycket lyckat
och för 2020 fanns långt framskridna planer på gemensamma aktiviteter i Pride Centrat.
Dessa behövde tyvärr ställas in med anledning av smittorisk. Växjö Pride hade dock ett
mindre informationscenter och en liten butik i foajén till Palladium under festivalveckan.
Pride Center bemannades i vanlig ordning av volontärer i kombination med
styrelsemedlemmar.
Nytt för i år var att Växjö Pride bjöd in lokala ”makers” att skapa produkter med Pride-tema
som vi kunde sälja i butiken. Vår önskan och ambition var att aktivera det lokala
engagemanget samt att kunna erbjuda högkvalitativa produkter som producerats på ett bra
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sätt, nära oss. Vi efterfrågade framförallt produkter som kunde finnas i människors
vardagsliv och hem. Tre DIY-are bidrog med bland annat pins, handtryckta disktrasor,
specialgjorda tvålar.
Nytt för i år var även att vi skapade en webshop för att möjliggöra för intresserade kunder
att kunna handla och sedan hämta upp sin beställning i foajén på Palladium. Webshopen är
något som vi ser som utvecklingsbart och som kan finnas året runt och på så vis synliggöra
Pride-rörelsen och ställningstagandet för allas lika rätt att älska vem hen vill.

Partners & sponsorer
Växjö Kommun utgjorde en central roll och ett viktigt stöd för genomförandet av Växjö Pride
2020. Kommunkoncernen bidrog med projektmedel som möjliggjorde genomförande av
veckan. Tjänstepersoner och förtroendevalda engagerade sig, förordade och skapade
förutsättningar för ett Växjö i regnbågens alla färger. Restaurangen PM & Vänner var ett av
många företag som var med och tog stort ansvar. PM & Vänner och FLORA PM & Vänner
engagerade sig lite extra och stöttade oss under 2020 på flera sätt. Magazinet är en av våra
mångåriga samarbetspartner genom gratistidningen Magazinet bidrog med tryck och
distribution av programtidningen. Företaget Visma gav goda ekonomiska förutsättningar och
bestämde sig att ingå ett längre samarbete.
Vi vill rikta ett stort och särskilt tack till Palladium och Folkets bio för samarbetet kring Växjö
Pride Center. Tack till Ekonova som stöttar oss med den ekonomiska redovisningen, ni
underlättar genomförandet av veckan för oss.
Lika viktigt som det fantastiska ideella engagemang Växjö Prides medlemmar bidrog med för
att möjliggöra och genomföra Prideveckan var de finansiella bidrag våra partners och
sponsorer bidrog med. Suzana Mocevic ledde arbetet med att samla in stöd för projektet
från Växjö kommun, företag, föreningar och organisationer.

Sponsorer
IST, Holtab AB, Videum, VEAB, Vidingehem, Regionteatern Blekinge, Svenska kyrkan,
Växjöbostäder, Vision fackförbund, QX, Active Sound, Sensus Studieförbund

Stort tack till våra partners och sponsorer för att ni stöttar oss i vårt arbete för
allas lika värde. Med kunskap bryter vi fördomar och tillsammans gör vi skillnad!
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Program
En av de viktiga delarna under Prideveckan är alla möten och bildningstillfällen. Trots
omställningen till en alternativ festival med fysisk distansering så fylldes Prideveckan 2020
med flera olika aktiviteter. Tack vare företag, myndigheter, organisationer och föreningar
skapades aktiviteter som på olika sätt och med olika perspektiv lyfte, bearbetade och
utbildade i frågor kring HBTQ och Pride.
Det blev både webbaserade föreläsningar, sagostunder, poddar och discon; tipspromenader,
art-walk, dog-walk, skokast och skattjakter ute i det fria runtom Växjö, livesänt politiskt
samtal, även invigningstal och högtidstal live-sändes. Medborgarna uppmanades att
engagera sig genom att tagga Växjö Pride 2020 på Facebook och Instagram, bl a med hjälp av
våra Insta-Frames som fanns uppställda på valda platser i Växjö, och genom att klä sig i
dagens färg i utmaningen ”Let’s go rainbow!”.
Drygt 20 arrangemang organiserades, flera av dem under samtliga dagar i veckan.
Samordningen av programpunkterna sköttes av Markus Emilsson och Ingela Bengtsson.

Pride & Konst
2019 skapade Växjö Pride i samarbete med fotograf Anna Nordström ”Stolta Nära”, en
bildutställning som visades på Pride Center under festivalen. Utställningen fick stor
genomslagskraft och har visats på flera andra pride-festivaler efter det. Vi ser stora
möjligheter i att låta konsten vara en röst i samtalet kring hbtq-frågor och har haft det som
ett utvecklingsområde. För Pride Festivalen 2020 skapades därför utomhus-utställningen
Växjö Pride Art Walk. Längs en 2 km lång skogspromenad i Fylleryds naturreservatet fick
besökare möta 7 konstinstallationer från fyra olika konstnärer. Installationerna var av
skiftande karaktär och material men samtliga diskuterade hbtq-frågor och normstrukturer.
Deltagande konstnärer var Hanna Hansdotter, Anna Nordström, Anthony Clair Wagner samt
Markus Emilsson, som även ansvarade för projektet.
Konstpromenaden kunde besökas dygnet runt och för genomförandet skapades en
volontärgrupp som skötte underhåll. Gensvaret var enormt både från press och besökare. Vi
gläds mycket över den divergerande besöksgrupp som vi mötte i skulpturparken.
Småbarnsfamiljer, pensionärer, ungdomar, skolklasser, kollegiala grupper strövade runt
konstslingan, många av dem flera gånger under utställningsperioden. Det stora intresset
gjorde att vi valde att förlänga utställningsperioden med ytterligare en vecka. Tyvärr utsattes
vi för viss skadegörelse bland annat av Nordiska Motståndsrörelsen. Det medförde mycket
extra jobb och viss oro men mängden positiva reaktioner och alla besökare som tydligt tog
ställning för Pride Art Walk var betydligt fler. Pride Art är ett område som vi vill utveckla
vidare under kommande år.
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Pridelåt
Inför 2020 hade Linnéuniversitetet visat intresse för ett långtgående samarbete kring
Pridelåt. Detta blev dock vilande under 2020 men vi fick napp på en förfrågan till studenter
gällande att skapa en Pridelåt. Uppdraget gick till det glada gänget som kallar sig för Asfalt
och ligger bakom årets Pridelåt, Levande hjärta. De fick en uppdragsbeskrivning gällande
årets tema och känsla på låten. Den premiärspelades på Sveriges Radio P4 Kronoberg, låten
släpptes också på Spotify. Vi delade intervju och låt via våra sociala kanaler under
omställningen som blev pga Corona. En av upphovsmakarna hade tydlig HBTQ-koppling
därför kändes det lätt att ge dem uppdraget. Vi kunde dock inte ge dem allt vi pratat om i
inledningen men i dialog med upphovsmakarna så bestämde de sig för att ändå vara med i
projektet.
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PODD
Nytt för i år var vår Växjö Pride podd, vi ville lyfta föreningar, organisationer, sponsorer och
frågor genom ett tillgängligt forum för samtal, eftertanke och reflektion. Vi ville ta oss an
HBTQ-frågorna ur ett lokalt perspektiv. Att genom podden på allvar grotta ner oss i frågor
som berör och engagerar. Inget ämne är för stort och vi duckar varken för det svåra eller
lättsamma. På kort tid skapade vi tre avsnitt av podden,
1: Växjö Pride Podd: Varför och på vilket sätt är Växjö Pride viktigt, och om hur Växjö Pride
är mycket mer än en fest. Besökte gjorde volontär Arissa Rakluea, Ordförande i Växjö Pride
Suzana Mocevic, Boo Gunnarson från vår sponsor Visma. Samtalsledare var mångårigt
engagerade Andreas Dahl.
2: Växjö Pride Podd: Att prata om det, Växjöungdomar delade med sig av sina erfarenheter
och tankar kring att vara ung och HBTQ-person. Samtalsledare var Ida Edberg.
3: Växjö Pride Podd: Regnbågsfamiljer, Malena Heinrup och Suzana Mocevic pratade om
sina upplevelser kring att vilja, skaffa och vara en regnbågsfamilj i Växjö. De gick till botten
med processen, inför, under och efter det att en landar i verkligheten att få älska ett barn
tillsammans.
Vi vill även tacka Bergendahlska gården för fint samarbete då vi fick använda deras lokaler
för inspelning. Vi tog också in Sarvjit Singh med företaget “Save this place” som klippare och
teknisk producent för satsningen, på kort tid höll han samman inspelningen, skötte teknik
och skapade en jingel för programmet.
Satsningen med att göra en podd har funnits i föreningen en tid, dock har det inte kunnat
prioriteras förens under denna märkliga tid. Detta är en del i arbetet med att försöka få
Växjö Pride att leva resten av året och inte bara under Prideveckan. Vi behöver skapa en
grupp och knyta professionellt tekniskt kunniga utförare då denna kompetens saknas i
nuvarande styrelse och projektgrupp. Vi ser detta som ett möjligt utvecklingsarbete.

Invigning
Invigningen av Prideveckan var speciell på många sätt med tanke på pandemi. Den officiella
invigningen skedde 4 maj i Linnéparken. Vi invigde Växjö Pride genom skokastet samt med
en livesändningen där veckan presenterades och intressanta gäster bjöds in. Per Bengtsson
från PM & Vänner invigde skokastet genom att kasta upp en sko som symbol på “jag skulle
gått” i paraden. Veckan invigdes officiellt av Landshövdingen Maria Arnholm. Invigningen
leddes av ordföranden Suzana Mocevic och projektledaren Markus Emilsson. Årets tema var
Vi ställer inte in, vi ställer om.
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Parad blev Skokast
Växjö Pride-parad som tidigare år haft mer än 100 ekipage och tusentals deltagare var
tvunget att ändra form detta år. För att fortfarande ge Växjös befolkning ett sätt att visa sitt
stöd för HBTQI-personers rättigheter och möjligheter anordnades den alternativa
manifestationen “Sko-kastet”.
Långa linor i regnbågens färger spändes upp i Linnéparken för att bjuda in till att folk fick
kasta upp sina gamla utslitna paradkängor och på så sätt visa att de skulle deltagit i paraden.
Närmare 500 par skor kastades upp under Pride-veckan vilket skapade ett tak av olika
skodon i stora gången på väg in i Linnéparken. Där hängde pumps, sandaler och kängor i alla
storlekar - vissa målade i regnbågens färger eller prydda med blommor och vackra
meddelanden.
För att även göra ett digitalt avtryck uppmanades alla sko-kastare att ta en bild eller filma
aktionen och sedan dela på Växjö Prides sociala medier med @växjöpride #jagskullegå
#växjöprideparad2020 #jagtarställning.

Fest
En viktig del för ett levande HBTQ community är att skapa glädjefyllda mötesplatser och
festligheter. Årets festival kunde tyvärr inte innehålla någonting av den varan.
Växjö Pride har dock tagit över ansvaret för Gay de Luxe efter årsmötet 2019. Klubben som
hålls på Kafé de Luxe var 6:e vecka kallas därför numera Pride de Luxe. Under slutet av 2019
och början av 2020 arrangerades fyra klubbkvällar i samarbete med Kafé de Luxe och Växjö
Pride. Under eventen ansvarar Växjö Pride för musik-quiz, små liveframträdanden och
mingel. Sedan pandemin har den aktiviteten dock legat nere. Vår förhoppning är att det kan
komma igång igen när världen tillåter det.
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Pride Ung
2019 blev Växjö Pride först ut i Sverige med att arrangera ett Pride House för unga. Detta i
samarbete med Bergendahlska gården i Växjö. Mötesplatsen är närmare målgruppen än vad
projektgruppen och föreningen är, så arbetet med detta är en väldigt viktig samarbetspart i
arbetet för unga HBTQ-personer i Växjö kommun.
Likt föregående år så var Pride ungs fokus 2020 på en avslutningsfest på Bergendahlska
gården, med tanken att tidigare under veckan även ha ett program med pyssel, konserter
och mycket mer. Programmet blev dock till stor del inställt i omställningen på grund av
smittorisken. Det som kunde genomföras var dock en avslutningsfest för mötesplatsens
HBTQ-ungdomar, som ändå brukar träffas där veckovis. Festen blev således stängd för
allmänheten men kunde genomföras med konsert, musikquiz och annat kul för ca 15
ungdomar.
Festen avslutades även med en måltid på Kafé de Luxe, där de fick källaren för sig själva.
Med stöd från Växjö Pride ekonomiskt så planerades festens innehåll tillsammans med några
av mötesplatsen HBTQ-ungdomar och blev mycket lyckad samt en viktig del i att bibehålla
kontakten med kommunens unga HBTQ-personer.

Säkerhet
Inför årets festival tillsattes en ny säkerhetsgrupp ledd av Joakim Dahl. Detta för att
ytterligare höja och på ett tydligt sätt organisera säkerhetsarbetet som tidigare varit fördelat
i projektgrupperna. Det togs fram en säkerhetsplan, beredskapsplan och arbetet med att
sammankalla till möte på anmodan av polisen vid större arrangemang påbörjades. Eftersom
festivalen blev inställd som vi är vana vid att se den ändras också säkerhetsarbetet. Styrelsen
ser dock att det är ytterst nödvändigt att fortsätta förstärka säkerhetsarbetet inom
föreningen och våra arrangemang och aktiviteter.

Slutord
Föreningen Växjö Pride har nu funnits i 7 år. Vi i styrelsen ser tillbaka på dessa sju år med
stor stolthet. Växjö Pride var bland de första Prideorganisationer att ställa om och inte ställa
in. Vi fick stor uppmärksamhet både lokalt och nationellt för vår förmåga att på så kort tid
ställa om hela vår vecka utifrån förutsättningar med pandemin. Vi är stolta att vi i svår tid
lyckades fylla veckan med kunskap, konst, symbolhandlingar, samtal och att så många har
velat vara med och bidra till skapandet av Växjös viktigaste vecka Växjö Pride. Vi ser också
med stolthet på vår stad Växjö, som fullkomligt förvandlades till en stad i regnbågens alla
färger under en vecka i maj. Årets högtidstalare som var Alice Bah Kuhnke betonade just
detta och hur viktig kampen för HBTQI-personers rättigheter är både i Växjö men också hela
EU och att våra rättigheter inte kan tas för givet.
Vi tror att arbetet med att människor ska ha FRIHET att vara den hen vill, ha möjlighet att
visa KÄRLEK och älska den hen vill samt att människor i hela vårt område växer i KUNSKAP –
det är ett arbete som kräver kontinuitet. Vi konstaterar att det är lätt att bära Prideflaggan
under en vecka likt den vi ordnade i år. Tack för att ni varit med och tagit ton, skapat
synlighet och reflekterat kring HBTQ-frågor. Tillsammans har vi visat att vi inte heller i kristid
glömmer att föra kampen för allas lika värde vidare. Istället har vi fått en mycket speciell
Pridevecka att bära med oss hela året. Vi hoppas att den har gett er lika mycket tändvätska
och drivkraft som den gett oss att arbeta med HBTQ-frågor, inte bara den här veckan men
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alla dagar om året. Tack till alla volontärer som har jobbat outtröttligt hela veckan lång. Vi
öppnar vår famn och skickar en digital kram till er alla.
Vi i styrelsen för Växjö Pride vill tacka för förtroendet att få leda föreningens arbete men
framför allt vill vi tacka alla som varit med och bidragit på olika sätt under 2020 och hoppas
att vi möts igen i arbetet framöver.
Frihet, Kunskap, Kärlek!

Styrelsen för Växjö Pride
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