
 Sökes! Styrgrupp 
till projekt TAGGA 

Vi söker folk som vill stödja ett projekt för unga hbtq-personer i Skåne. Har du 
kunskaper och erfarenheter som vi kan behöva? Hör av dig!

Kort beskrivning av projekt TAGGA
TAGGA är ett socialpolitiskt ungdomsprojekt i Skåne. Målgruppen är hbtq-personer mellan 13-26 

år. Huvudverksamheten inom TAGGA heter HaBiTat Q – ett fritidshäng för ungdomar mellan 13-20 

år som identifierar sig som homo, bi, trans och queer (hbtq) eller funderar kring normer för kön 

och sexualitet. Inom ramarna för projekt TAGGA arrangeras dessutom föreläsningar, 

aktivitetshelger och workshops kring olika aktuella teman och frågor. TAGGA är ett normkritiskt 

projekt med fokus på queerungdomars behov av tryggare mötesplatser. TAGGA har funnits sedan 

hösten 2011. En fullständig projektbeskrivning finns tillgänglig för den som är intresserad!

Kort beskrivning av Styrgruppen
TAGGA ägs av RFSL Ungdom Malmö och finansieras av Malmö Stad och Arvsfonden. Verksamheten 

planeras och genomförs av två projektledare. Projektledarna och ungdomsledarna på HaBiTat Q 

har stort inflytande över projektets utförande och riktning, dock inom ramen för den 

projektbeskrivning som våra finansiärer godkänt). Styrgruppens uppgift är att sköta det arbete 

som ligger utanför projektledningens ansvar. Lite som en styrelse men ändå inte. Det innebär ett 

övergripande personalansvar samt långsiktig ekonomisk planering. Styrgruppens syfte är att skapa 

en stabil och kontinuerlig grund för projektet oberoende av RFSL Ungdom Malmös styrelse. 

Styrgruppens arbete sker ideellt och löper under hela året med både mer och mindre intensiva 

perioder. Styrgruppen är liksom RFSL Ungdom Malmös styrelse ansvarig inför årsmötet men har 

också som uppgift att tillgodose de krav som våra finansiärer ställer på projektet. Styrgruppen skall 

eftersträva konsensus med projektledning och ungdomsledare men fattar också beslut åt dessa 

när någon i verksamheten anses vara jävig, t.ex. vid personalärenden.  

Styrgruppen skall
• Bestå av 7 representanter varav 4 st skall väljas på RFSL Ungdom Malmös årsmöte den 

12:e februari 2012.

• Adjungera in representant från HaBiTat Q-ledarna, projektledningen samt Malmö stad vid 

behov eller förfrågan. Dessa har dock inte rösträtt.

• Träffas ca 5 gånger per halvår. 

• Utlysa sina möten till projektledare, HaBiTat Q-ledarna, Malmö Stad, RFSL Malmö och RFSL 

Ungdom Malmö.



• Föra protokoll som avpersonifieras vid person – och personalärenden.

• Tillsammans med projektledning göra en årlig utvärdering av projektet som presenteras 

inför RFSL Ungdom Malmös årsmöte.

• Planera för och arbeta för en långsiktig finansiering av projekt TAGGA.

• Besluta kring förändringar gällande projektets tjänster. D.v.s. uppsägningar, nu 

anställningsgrad, längre ledighet, semester, utlysning av tjänster, löner etc.

• Vara Arbetsgivaransvarig behjälplig när den förbereder och genomför ovanstående och 

andra personalärenden.

• Besluta för insatser kring konflikthantering.

• Utarbeta personalpolitiska principer för t.ex. personalrotation och/eller personalkontinuitet, 

d.v.s. eventuell förtur vid rekrytering.

Vi söker fyra personer. I första hand söker vi dig med erfarenhet av arbete med administration, 

ekonomi, projektledning och konflikthantering inom föreningsdrivna projekt. Har du kunskaper 

kring rekrytering, arbetsrätt, söka pengar till projekt eller fast verksamhet, erfarenhet av hur 

projekt kan omvandlas till fast verksamhet (för och nackdelar, tillvägagångssätt osv.) kan det vara 

till stor nytta i gruppens arbete. Du behöver inte ha alla dessa kompetenser men en vilja att lösa 

problem och att arbeta demokratisk i grupp är nödvändigt. Vi vill gärna locka både dig som  varit 

med i någon annan förening/organisation eller du som har en massa vilja och intresse men hittills 

inte hittat rätt sammanhang. Du bör vara lugn och trygg och tycka om att gå på möten. Insikt och 

kunskap om hbtq-personers livsvillkor är viktigt, vi vill att du ska dela vår kärlek för det här 

projektet och hjälpa oss att driva det framåt. 

Gruppen kommer att kompletteras av representanter från RFSL Ungdom Malmö, RFSL Malmö, som 

respektive styrelse utser. På gruppens sammankomster kommer även adjungerade representanter 

från: Malmö stad, HaBiTat Q ledargruppen och projektledare från projektet TAGGA. 

Är du nyfiken eller vill nominera någon till TAGGAs styrgrupp? Kontakta Lisa 

Cederlund lisa.cederlund@rfslungdom.se eller Lisa Nissen lisa.nissen@rfslungdom.se. 

Nomineringsstopp är 8:e februari 2012. Kolla mer på www.rfslungdom.se/malmo
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