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DAGORDNING ÅRSMÖTE 2019 

Datum och tid: 26 mars 2019 kl. 18.00 
Plats: Riksarkivet, Hörsalen (Arkivgatan 9) 

Förslag till dagordning i enlighet med stadgarna: 
1. Årsmötets öppnande
2. Val av två justerare tillika rösträknare
3.1 Val av mötesordförande
3.2 Val av mötessekreterare
4. Frågan om årsmötets stadgeenliga utlysande
5. Fastställande av röstlängd
6. Adjungeringar
7. Anmälan av övriga frågor
8. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
9. Revisorernas berättelse
10. Fastställande av balans- och resultaträkning
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Propositioner
13. Motioner
14. Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret och i samband
därmed medlemsavgifterna för kommande kalenderår
15. Val av styrelse:
15.1 Fastställande av antalet ledamöter och ersättare i styrelsen
15.2 Val av ordförande
15.3 Val av vice ordförande
15.4 Val av övriga ledamöter
15.5 Val av ersättare
16.1 Val av revisorer (inklusive eventuell auktoriserad)
16.2 Val av revisorsersättare
17. Val av valberedare varav en sammankallande
18. Fastställande av arvodering
19. Övriga frågor (ej beslutsfrågor)
20. Årsmötets avslutande



FÖRSLAG TILL MÖTESPRESIDIUM 

Ordförande: Maria Aunell 

Sekreterare: Emma Gunterberg Sachs 



Organisationsnummer: 802442-0641 
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Trevi 
REVISION 

REVISIONSBERÄTTELSE 

Till föreningsstämman i West Pride HBTQ-Festivalen Göteborg 

Org.nr. 802442-0641 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för West Pride HBTQ-Festivalen Göteborg för år 2018. 

Föreningens årsredovisning 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i 

alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 

2018 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. F örvaltningsberättelsen är 

förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i 

Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Vi är 

oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt 

yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 

uttalanden. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild 

enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är 

nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig 

dessa beror på oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att 

fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan 

att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift 

tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten. 

Revisorns ansvar 

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte 

innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att 

lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av 

säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige 

alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på 

grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen 

kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 

inställning under hela revisionen. Dessutom: 
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• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa

beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa

risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för

våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre

än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i

maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern

kontroll.

• skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för vår

revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men

inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens

uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid

upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen,

om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden

som kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar

slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa

uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om

sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras

på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida

händelser eller förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta verksamheten.

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland

upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på

ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt 

tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 

de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalande 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för West 

Pride HBTQ-Festivalen Göteborg för år 2018. 

Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalande 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i 

avsnittet "Revisorns ansvar". Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i 

Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt 

uttalande. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som ansvarar för förvaltningen. 

Revisorns ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att 

inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot 

i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan 

föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 

revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 

ersättningsskyldighet mot föreningen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har 

en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig 

främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på 

vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar 

granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och 

där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi går igenom och 

prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för 

vårt uttalande om ansvarsfrihet. 

Göteborg den 1/-3, 2019 

Håkan Eriksson 

Förtroendevald revisor 
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PROPOSITION, ÄNDRING AV STADGAR

West Pride 
Hemsida: www.westpride.se E-post: info@westpride.se 

    Adress: Östra Larmgatan 16, 411 07 Göteborg Org.nr: 80 24 42-0641   Bankgiro: 317 – 6088 

§1 Ändamål och syfte
West Pride är en konst- och kulturförening som lyfter upp normkritik och hbtq-personers 
livssituation.  
Föreningen är till för dem som känner sig delaktiga i och respekterar den kultur som har sina 
rötter i homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queerpersoners liv. Föreningens 
syfte är att synliggöra denna mångfald av kultur. Detta manifesterar föreningen dels genom 
att samordna en HBTQ-festival, dels genom att under resten av året informera om, och lyfta 
HBTQ-frågor samt genomföra utbildningsinsatser i skolor och hos partners. Festivalens syfte 
är att skapa mötesplatser och arenor för konst och kultur skapade av och för HBTQ-
personer. Informations- och utbildningsinsatserna syftar till att sprida kunskap och öka 
förståelsen för HBTQ-personers situation. 
West Pride är en konst- och kulturfestival som lyfter upp normkritik och hbtq-personers 
livssituation.  
West Pride är partipolitiskt och religiöst obunden. 

§2 Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår är kalenderår och löper från 1 januari till 31 december.

§3 Medlemskap
Föreningen har tre olika medlemskategorier personmedlem, organisationsmedlem samt
stödmedlem.
Medlem i föreningen är fysisk eller juridisk person som godtar föreningens stadgar samt 
betalt fastställd avgift.  
Medlemskap under det år medlem betalt upphör om medlem skriftligen begär detta. 
Medlem som uppenbarligen motverkar föreningens syften sådana de framgår av stadgarna 
kan, efter att ha beretts tillfälle att yttra sig, uteslutas genom beslut av styrelsen. Beslutet kan 
överklagas på nästkommande årsmöte. 

§4 Mötesrättigheter och beslutsformer
Varje medlem i föreningen har rätt att närvara, yttra sig och komma med förslag vid årsmöte
och extra årsmöte samt avlämna motioner till ordinarie årsmöte. Varje medlem har en röst.
För att erhålla rösträtt på årsmöte ska medlem ha betalat stadgeenlig medlemsavgift senast 
två veckor före årsmötet. 
Ingen äger rösträtt i fråga som rör egen förvaltning eller eget arvode. 
Årsmötet kan ge närvaro- och yttranderätt till annan.  
Juridiska personer anmäler med registreringsbevis eller annan handling vilken fysisk person 
som är dess ombud till möte.   
Sluten omröstning kan endast tillämpas vid personval och skall genomföras om någon 
röstberättigad så begär.   
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West Pride 
Hemsida: www.westpride.se E-post: info@westpride.se 

    Adress: Östra Larmgatan 16, 411 07 Göteborg Org.nr: 80 24 42-0641   Bankgiro: 317 – 6088 

Vid omröstning tillämpas enkel majoritet såvida inte dessa stadgar föreskriver annat. Vid lika 
röstetal är ordförandens röst utslagsgivande, utom vid personval då lotten avgör. 
I övrigt då fråga om mötesregel uppkommer avgör mötet. 

§5 Medlemsavgift
Medlem skall erlägga avgift till föreningen. Årsmötet fastställer medlemsavgiftens storlek för
de olika medlemskategorierna. Medlemsavgiften avser kalenderår. Medlemsavgiften
återbetalas ej.

§6 Årsmöte
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och ordinarie årsmöte skall hållas senast
före mars månads utgång varje år. Kallelse skall skickas till medlemmarna senast två
månader före möte. Den skall innehålla uppgift om datum, tid och för mötet samt dagordning.
Om det finns ärenden av särskilt stor betydelse (t.ex. stadgeändring) skall detta framgå i
kallelsen.
Motioner skall vara styrelsen tillhanda en månad före mötet och skall tillsammans med 
propositioner, verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, revisionsberättelse samt 
valberedningens förslag finnas tillgängliga för föreningens medlemmar 14 dagar före 
årsmötet. 
Vid årsmöte skall följande frågor behandlas: 
1. Årsmötets öppnande
2. Val av två justerare tillika rösträknare
3.1 Val av mötesordförande
3.2 Val av mötessekreterare
4. Frågan om årsmötets stadgeenliga utlysande
5. Fastställande av röstlängd
6. Adjungeringar
7. Anmälan av övriga frågor
8. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
9. Revisorernas berättelse
10. Fastställande av balans- och resultaträkning
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Propositioner
13. Motioner
14. Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret och i samband
därmed medlemsavgifterna för kommande kalenderår
15. Val av styrelse:
15.1 Fastställande av antalet ledamöter och ersättare i styrelsen
15.2 Val av ordförande
15.3 Val av vice ordförande
15.4 Val av övriga ledamöter
15.5 Val av ersättare
16.1 Val av revisorer (inklusive eventuell auktoriserad)
16.2 Val av revisorsersättare
17. Val av valberedare varav en sammankallande
18. Fastställande av arvodering
19. Övriga frågor (ej beslutsfrågor)
20. Årsmötets avslutande
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West Pride 
Hemsida: www.westpride.se E-post: info@westpride.se 

    Adress: Östra Larmgatan 16, 411 07 Göteborg Org.nr: 80 24 42-0641   Bankgiro: 317 – 6088 

§7 Extra årsmöte
Extra årsmöte skall hållas för att behandla särskilda frågor om styrelsen, någon av
revisorerna eller minst 10 % av samtliga medlemmar så begär. Sådan begäran skall inges
skriftligen till styrelsen med förslag till föredragningslista.

Extra årsmöte skall äga rum inom sex veckor efter det att begäran skett. Kallelsen skall vara 
medlemmarna tillhanda senast fyra veckor före extra årsmöte.  
Beslut får endast fattas i frågor som upptagits på den föredragningslista som skickats ut i 
samband med kallelsen. 

§8 Styrelsen
Styrelsen väljs av årsmötet och är näst årsmötet föreningens högst beslutande organ.
Styrelsen skall bestå av ett udda antal ledamöter, minst fem och max elva, inklusive 
ordförande och vice ordförande. Styrelsen har därtill minst två och max fem ersättare. På sitt 
konstituerande möte kan styrelsen utse 1-3 vice ordförande. 
Ordinarie styrelseledamöter inklusive ordförande och vice ordförande väljs på två år. Valet 
ska ske så att halva styrelsen väljs vart annat år enligt följande: vart annat år väljs (n+1)/2 
medlemmar och vart annat (n-1)/2 medlemmar, där n står för antalet medlemmar i styrelsen. 
Styrelsens ersättare väljs på ett år. 
Styrelsens sammansättning skall spegla hbtq-samhällets mångfald. 
Styrelseledamot skall vara medlem i föreningen. En anställd person, valberedare eller revisor 
kan ej vara styrelseledamot.  
Styrelsen leder föreningens verksamhet, ansvarar för denna, för föreningens ekonomi och för 
att beslut fattade av årsmötet verkställs. Styrelsen kan delegera uppgifter till personal och 
arbetsgrupper.  
Styrelsemötet är beslutsmässigt om samtliga ledamöter kallats i vederbörlig ordning senast 
sju dagar före mötet och antalet närvarande röstberättigande ledamöter är minst hälften av 
det totala antalet ledamöter. Ordförande eller annan av styrelsen utsedd kallar till 
styrelsemöte. Vid styrelsens sammanträden skall protokoll föras som justeras av 
ordföranden, sekreteraren eller annan ledamot som styrelsen utser. Beslut taget vid per 
capsulam skall protokollföras och skall tas upp vid nästa styrelsemöte. Vid omröstning 
tillämpas enkel majoritet och vid lika röstetal är ordförandens röst utslagsgivande, utom vid 
personval då lotten avgör. 
Styrelsen kan adjungera personer antingen för enskilda ärenden, helt möte eller längre tid. 
Vid styrelsemöte har samtliga medlemmar närvaro- och yttranderätt. Detta gäller inte om 
styrelsen beslutar annat för behandling av särskilt ärende.  
Styrelsens arbete definieras närmare i styrelsens arbetsordning samt attest- och 
delegationsordning. 

54



West Pride 
Hemsida: www.westpride.se E-post: info@westpride.se 

    Adress: Östra Larmgatan 16, 411 07 Göteborg Org.nr: 80 24 42-0641   Bankgiro: 317 – 6088 

§9 Räkenskap och revision
Ordinarie årsmöte väljer två revisorer varav en auktoriserad revisor och en förtroendevald
revisor och minst en revisorsersättare som skall granska styrelsens arbete och förvaltning. 
Till revisor kan även utses registrerat revisionsbolag. Om auktoriserad revisor utses av 
årsmötet väljs bara en övrig ordinarie revisor. Om auktoriserad revisor avgår under 
verksamhetsåret kan styrelsen utse en efterträdare fram till nästa årsmöte i samråd med den 
föreningsvalda förtroendevald revisorn.  
I skälig tid före ordinarie årsmöte skall styrelsen till revisorerna lämna verksamhetsberättelse 
och ekonomisk berättelse innehållande resultat- och balansräkning. Revisorerna skall avge 
revisionsberättelse senast två veckor före årsmötet. 

§10 Valberedning
Årsmötet utser en valberedning på minst tre personer, varav en sammankallande.
Valberedningen skall lägga fram förslag på styrelse i enlighet med 8§ och revisorer till
årsmötet. Valberedningens förslag skall finnas tillgängligt 14 dagar före årsmöte.
Valberedningen skall även lägga fram förslag på mötesordförande och mötessekreterare till
årsmötet.
Valberedningens arbete definieras närmare i valberedningens arbetsordning samt i enlighet 
med vad som framgår av paragraf 8. 

§11 Firma
Föreningens firma är: West Pride
Firman skall tecknas av två i förening samt i enlighet med den av styrelsen fastställda attest- 
och delegationsordningen. 

§12 Stadgeändring
Beslut om ändring i dessa stadgar fattas av ordinarie årsmöte, varvid två tredjedels majoritet
räknat på det totala antalet röster som kan avlämnas vid omröstningstillfället krävs.

§13 Upplösning
Beslut om upplösning av föreningen eller överlåtelse av föreningens verksamhet kan fattas
endast av årsmöte varvid två tredjedels majoritet på det totala antalet röster som kan
avlämnas vid omröstningstillfället vid två på varandra följande årsmöten eller extra årsmöten
med minst sex veckors mellanrum.
Sådant beslut skall även omfatta beslut om förvaltning eller fördelning av föreningens 
eventuella tillgångar. Tillgångarna ska disponeras på sätt som överensstämmer med 
föreningens ändamål, enskild medlem kan inte göra anspråk på någon del av egendomen 
och egendom kan ej heller gå till en enskild individ. 

Stadgarna är senast reviderade efter beslut på årsmötet 2015-11-25 2019-03-26 
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Organisationsnummer: 802442-0641 

VERKSAMHETSPLAN 2019 WEST PRIDE 

ORGANISATION 
Styrelsen är föreningens högsta beslutande organ näst efter årsmötet och kommer att 
sammanträda och fatta beslut i övergripande och strategiska frågor. Styrelsens arbete 
regleras av en av styrelsen antagen arbetsordning. 

Föreningen har anställda som på delegation av styrelsen ska verkställa det 
samordnande uppdraget för West Pride samt de operativa målen i denna 
verksamhetsplan. Förhållandet mellan styrelsen och de anställda regleras genom av 
styrelsen beslutad attest- och delegationsordning samt arbetsordning. Styrelsen 
beslutar om verksamhetens operativa mål för verksamhetsåret. 

West Prides målsättning är: 
• Att styrelsen på sitt första styrelsemöte beslutar att anta:

o arbetsordning.
o attest- och delegationsordning.

• Att styrelsen beslutar om verksamhetens operativa mål för verksamhetsåret.

EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 
West Pride skall även fortsättningsvis uppvakta Västra Götalandsregionen, Göteborgs 
Stad, övriga kommuner i västra Sverige, företag och andra potentiella 
samarbetspartners för bidrag, gåvor och sponsring. 

Här föreligger ett ansvar att ansöka om bidrag till den verksamhet som ligger inom 
festivalens ansvarområden såväl i Göteborg som i regionen. Specifika projekt utöver 
detta ska vara helt eller delvis finansierade utifrån den budget som ställts upp 
projektbeskrivningen/ bidragsansökningar. 

Under 2019 ska ansökan om 90-konto och medlemskap i branschorganisationen FRII 
genomföras med syfte att starta en insamling för West Prides utbildningsverksamhet 
kring likabehandling, hbtq- och mångfaldsfrågor i skolor och idrottsföreningar. 

All marknadsföring är beroende av samarbeten/sponsring. Målet är att öka intäkterna 
för att öka utrymmet för större satsningar på marknadsföring och ökad synlighet. 
Målsättningen är att en större del av sponsringen ska vara pengar och inte enbart 
tjänster. 

De medverkande samarbetspartnerna står själva som bokare och arrangörer av 
festivalens utbud/innehåll och planerar in detta i sina respektive budgetar. Alla 
samarbetspartners ombeds att efter förmåga bistå festivalen ekonomiskt till festivalens 
gemensamma kostnader. 

Externa ickekommersiella arrangörer som ställer sig bakom West Prides 
målsättningsparagraf i stadgarna och som anmäler programpunkter till festivalen ska 
ges möjlighet att medverka i festivalen och programläggs av festivalens kansli utifrån 
de lokaler som festivalens samarbetspartners/sponsorer tillhandahåller. 
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Organisationsnummer: 802442-0641 

West Prides målsättning är: 
• Att vara en attraktiv partner så fler sponsorer kan rekryteras.
• Att söka de bidrag West Pride har rätt att söka för att kunna driva festivalen.
• Att öka andelen av sponsring i pengar så West Pride kan vara mera flexibelt i

organisation och planering.
• Att de tjänster West Pride får sponsrade är relevanta för festivalens syfte.

GENOMFÖRANDE AV FESTIVALEN 
Festivalens fortlevnad bygger på samarbetspartners aktiva planering och 
genomförande av festivalens olika aktiviteter. Huvudparten av festivalens utbud 
arrangeras av de medverkande samarbetspartnerna. Festivalkansliet ansvarar för 
några enstaka centrala arrangemang, för programsamordning samt bistår med 
programkonsultation och information. 

Målsättningen är att alla samarbetspartners ska ge ett mervärde till West Prides 
besökare och att i möjligaste mån erbjuda aktiviteter utan avgift. I de fall då 
entréavgifter tas ut ska West Prides besökare alltid få någon form av rabatt. Styrelsen 
ansvarar för att besluta om policy för stolt samarbete där former och nivåer av 
samarbete/sponsring regleras.  

Framförhållning är viktigt för festivalkansliets samordnande roll såväl som för alla 
medverkandes planering. Från festivalkansliet ska förfrågan om medverkan samt all 
annan information kring program etc. skickas ut i god tid före materialstopp. 

West Prides verksamhet ska genomföras i Göteborgs stad med en sammanhållen 
festivalperiod. 2019 genomförs West Pride den 12–16 juni. Den regionala uppsökande 
verksamheten i Västra Götaland och andra västsvenska kommuner kommer att 
genomföras främst under hösten i samarbete med andra aktörer. 

West Prides huvudsakliga uppgift är att samordna infrastrukturen och koordinera 
festivalen med alla verksamhetsområden och aktiviteter precis som tidigare år. 
Kansliet är ansvariga för att värva volontärer och upprätthålla en kontinuerlig 
kommunikation med dem.  

West Pride ska skapa tryggare mötesplatser där ingen besökare/deltagare eller någon 
i organisationen utsätts för hot, våld eller trakasserier i samband med West Prides 
verksamhet. Som en av flera åtgärder ska alla som arbetar inom West Pride lämna in 
utdrag ur belastningsregistret. Detta gäller förtroendevalda, anställda, platschefer och 
volontärer.  

West Pride målsättning är: 
• Att kunna stödja pridefestivalerna i Västra Götaland med information,

rådgivning och utbildning. 
• Att genom god planering ge goda förutsättningar för ett bra genomförande.
• Att ge samarbetspartners bra förutsättningar för att de ska kunna genomföra

programpunkter inom festivalen.
• Att samarbeta med andra aktörer för att kunna genomföra uppsökande

verksamhet i regionen.
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• Att tydligt lyfta fram vad som ska prioriteras i verksamheten.
• Att säkerheten på festivalen är prioriterad.
• Att jobba med en aktiv volontärvärvning.
• Att jobba med nyhetsbrev och andra informationskanaler för att nå volontärer

samt presumtiva volontärer.
• Att verka för att West Pride uppfattas som en attraktiv festival för volontärer.

ÖPPNA MÖTEN 
Stormöten arrangeras, där representanter från inblandade institutioner, 
samarbetspartners, organisationer, föreningar etc. får möjligheten att träffas och utbyta 
erfarenheter, initiera samarbete och planera inför festivalen. 

West Prides målsättning är: 
• Att hålla minst två öppna möten per år.
• Att presentera festivalrapporten på hösten.

KOMMUNIKATION 
Hemsidan är den samlande externa informationen för festivalen. Det är angeläget att 
festivalens program publiceras på hemsidan så tidigt som möjligt för att 
festivalbesökarna ska ges möjlighet att planera sina aktiviteter. Sociala medier såsom 
Facebook, Twitter och Instagram ska i ökad utsträckning användas för information och 
kommunikation. Medverkande uppmanas att använda sina medier och kanaler för att 
synliggöra festivalens arbete. 

West Prides målsättning är: 
• Att i samarbete Metro trycka och distribuera en programtidning.
• Att lansera en kampanj för festivalen i mars.
• Att lansera en ny mer funktionell hemsida.

UTBILDNING 
West Prides utbildningsverksamhet är en del i det avgörande arbete som görs för att 
förändra attityder och öka kännedom kring normkritik och hbtq-personers livssituation. 
Att förbättra hbtq-kunskapen i skolor är ett verktyg för att påverka och forma 
värderingar. En utgångspunkt i utbildningarna är konst- och kultur som pedagogiskt 
redskap. 

West Prides målsättning är: 
• Att fortsätta med en informationsverksamhet.
• Att erbjuda hbtq-/normkritiska utbildningar för partners och sponsorer.
• Att erbjuda hbtq-/normkritiska utbildningar till skolor, idrottsföreningar och

bidragsgivare.
• Att erbjuda West Prides hbtq-diplomering.
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UPPFÖLJNING/UTVÄRDERING 
Styrelsen och festivalkansliet ansvarar för att en utvärdering av årets festival upprättas. 
Utvärderingar från samarbetspartners och andra som medverkat under festivalen 
kommer att samlas in för en sammanhållen redovisning och uppföljning. 

West Prides målsättning är: 
• Att efter festivalens genomförande utvärdera verksamheten.
• Att genomföra en utvärderingsenkät på webben.
• Att genom SOM-institutet utvärdera West Prides påverkan på samhällsklimatet

i Göteborg.
• Att analysera och dra slutsatser av resultaten från utvärderingar, enkäter och

annan information.

MEDLEMMAR 
Styrelsen i samarbete med festivalkansliet har ett särskilt ansvar för medlemsvärvning 
och en kontinuerlig medlemskommunikation.  

West Prides målsättning är: 
• Att jobba med en aktiv medlemsvärvning.
• Att jobba med nyhetsbrev och andra informationskanaler för att nå

medlemmarna samt presumtiva medlemmar och festivalbesökare.
• Att jobba aktivt för att få flera organisations- och stödmedlemmar.
• Att verka för att West Pride uppfattas som en attraktiv organisation att var

medlem i.
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Intäkter
Göteborgs stad 1 093 000 kr
VGR Kultur 1 100 000 kr
Sponsring 1 400 000 kr
Intäkt. Flagguthyr./försälj. 180 000 kr
Utbildning/Diplomering 218 565 kr
Medlemsavgifter 10 000 kr
Tälthyror 500 000 kr
Skolverket 448 435 kr
Bidrag NLG (150' i 2 år) 150 000 kr
Summa 5 100 000 kr

Utgifter
Personal/Personalkostnader/Kansli (1) 3 104 087
Personal/kanslipersonal 2 579 087 kr
Arvoden 10 platschefer inkl soc avg. 145 000 kr
Styrelsen (arvoden och möten) 160 000 kr
Löpande ekonomi 87 500 kr
Revision (årsbokslut) 20 000 kr
Intern utbildning /studiebesök 40 000 kr
Årshyra kontorsplatser Hive 52 500 kr
Representation 10 000 kr
Övrigt 10 000 kr
Marknadsföring/kommunikation (2) 402 500 kr
Annonsering soc media 20 000 kr
Kampanj (mediakostnader och tryckkkostnader) 100 000 kr
Festivalarmbandet 20 000 kr
Tryckkostnader 100 000 kr
SOM-institutet 30 000 kr
Distribution av programtidning/affischering 35 000 kr
Partnerträff 15 000 kr
Presstjänst (Cision) 12 500 kr
Medverkan Bokmässa 40 000 kr
Pop-up 10 000 kr
Övrigt 20 000 kr
Program (3) 539 478 kr
Gager 489 478 kr
Logi och resor medverkande 50 000 kr
Utbildning (4) 80 000 kr
Resor, kost boch logi 20 000 kr
Arvoden 50 000 kr
Material 10 000 kr
Festivalproduktion (5) 741 000 kr
Scen och teknik 200 000 kr
Pride Park, tält, vvs och likn 250 000 kr
Paraden 20 000 kr
Säkerhet 110 000 kr
STIM/SAMI 60 000 kr
West Pride Ung 10 000 kr
Tillgänglighet 30 000 kr
Volontärer (kläder, tygkassar, nyckelband, mat 30 000 kr
Tillstånd (park, parad, parkering) 11 000 kr
Övrigt 20 000 kr
Administration (6) 232 935 kr
Kansliadministration 30 000 kr
Samband & Logistik (ink Samråd) 15 000 kr
Medlemmar/årsmöte/samrådsmöten 15 000 kr
Medlemskap i olika org 20 000 kr
Övrigt 10 000 kr
Lokaler och IT 142 935 kr
Summa 5 100 000 kr

WEST PRIDE Budget 2019
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VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL VAL PÅ 
WEST PRIDES ÅRSMÖTE 26 MARS 2019  

Ordförande 
Tasso Stafilidis, omval 2 år.

1:a vice ordförande 
Alexandra Ward Slotte, nyval 1 år 

Övriga ordinarie ledamöter: 
(Anna-Karin Timgren, 1 år kvar)  
Richard Brodd, omval 2 år
Klas Nordh, omval på 2 år 
Agneta Wirén, nyval 2 år
Adam Alian, nyval 1 år

Ersättare i nämnd ordning
Milla Johansson, 1år
Tom Andersson, 1 år
Isabell  Woodbridge, 1 år
Lars Gårdfelt, 1 år

Revisorer
Jonas Jonasson auktoriserad
Håkan Eriksson förtroendevald

Valberedning
Mariya Voyvodova
Frida Tornfalk
Tobias Björk
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MEDLEMSAVGIFT I WEST PRIDE 
Nuvarande medlemsavgifter är 50 kr för privatpersoner, 300 kr för föreningar 
samt minst 1 000 kr för stödmedlemmar.  

Styrelsen föreslår årsmötet att besluta om oförändändrade medlemsavgifter. 

ARVODERING TILL STYRELSEN 

Nuvarande arvodering till styrelsen är: 

- Ordförande: 2 500 kr per mån, maximalt 25 000 kr per år.

- Vice ordföranden: 1 500 kr per mån, maximalt 15 000 kr per år.

- Styrelseledamöter och ersättare: 500 kr per sammanträde de deltar i.

- Mötesarvode ska ej utgå till presidiet.

Styrelsen föreslår årsmötet att besluta om oförändändrad arvodering. 
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