
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Verksamhetsplan Båstadsträffen 2019 

 
 
 
 

Båstadsträffens främsta uppgift är att upprätthålla de ändamål som nämns i stadgarna. 
Detta påvilar styrelsen att arrangera , informera samt utföra detta på plats i Båstad. 
 
1 § Båstadsträffens syfte:  
a) Att arrangera två träffar per år för transpersoner i Båstad.  
b) En träff vid början och en vid slutet av sommarsäsongen. 
c) Vid intresse kan ytterligare träffar anordnas. 
d) Program och aktiviteter anpassas efter de ramar som vi får från FPES .  
Kommentarer: Under tiden för träffarna är det som mål att ha ett antal aktiviteter 

som kan passa de flesta, så som föreläsningar, sminkkurser, filmvisning, 

utflykter, shoppingturer, fotosafari, tävlingar och inbjudan av Båstadsbor till 

dans, karaoke mm. 
 
(Red.Anm. Med andra ord ett frirum för transpersoner) 
 

Kommunikation: 

 

Per tradition kommer det i 2019 att hållas ca. 1 möte på Skype varje månad, där förslag från 
deltagare, styrelsemedlemmar, Båstadsbor och andra personer tas upp och sätts samman till 
ett program som passar de flesta. Dessa förslag tillsammans med de fasta inslagen kommer 
att publiceras i form av ett program så snart det är möjligt på våran hemsida. Vi kommer 
också framöver att titta på en maillista för ett nyhetsbrev för de som önskar detta. 
 

Hemsidan: 

 
Hemsidan hålls så enkel som möjligt, för att minska arbetsbördan på den som ansvarar för 
denna. Vi kommer inte att jaga alla stavfel, utan försöka hålla en korrekt information utan att 
gå för mycket i subjektivitet. Båstadsträffen administrerar också en Facebook-grupp som har 
en viktig funktion. Denna styrs av styrelsen, och kommer också fortsatt att tillhandahålla 
information om vad som händer till alla som är intresserade. Facebook är en spegling av vad 
som står på hemsidan. 
 

Båstadsträffen fyller 22 år: 

Båstadsträffen fortsätter under året och firar till hösten 22 år. En epok där många 
transpersoner inspireras och fått hjälp att lämna garderoben. 
 

 

 



 
 
Träffavgift: 

 
Träffavgiften har i år tagits bort då det inte fungerade att få in den på ett vettigt sätt, vi har 
ersatt detta med att deltagarna på träffen kan lämna frivilliga bidrag till FPES. 
 

Externa aktiviteter: 

 
Inom detta område kommer vi försöka att i största utsträckning informera om föreningens arbete 
och ändamål till press, TV och kommun. Detta krävs inte av styrelsen, men vi menar att detta ger 
ofta goda resultat i form av artiklar i dagspressen och inslag på Radio och TV-stationer etc., som i 
sin tur flyttar en del sten runt omkring i den svenska befolkningen om transpersoner.  
 

Norden: 

 
Båstadsträffen är nu efter 22 år en ganska etablerad företeelse. Men kanske inte så många 
egentligen känner till att vi finns. Vi kommer därför också att försöka promovera träffen lite 
mer aktivt till alla de nordiska föreningarna. Detta har inte gjorts förut. Ryktet har ju bara 
spridits, och så har det dykt upp några sporadiska besök från Island och Finland. 
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