
 

Verksamhetsberättelse Båstadsstyrelsen 2016 
Lokalavdelningen för Båstadsträffen som på våren bestod av följande personer: 

Pernille Feline, ordförande, Eva Benner, ledamot (webmoster), Alexandra Fredenhoff, 
ledamot, Ulla Hansen , ledamot (Danmark), Andrea Gullrös, sekreterare och Amanda Almgren, 
ledamot, har följande att rapportera: 

2016 innehöll traditionsenligt två träffar. Vårträffen hölls 28:e april - 1:a maj 2016, och 
höstträffen hölls 1:a till den 4:e september 2016. 

Vårträffen på Pensionat Enehall: 
Antal deltagare: Vårträffen : totalt 63, antal medlemmar i FPES som deltog, 49. 

Mötesaktiviteter: 

 Utflykter till Båstad och omnejd. 
 Introduktion till nya deltagare/medlemmar. 
 Sara Lund höll föredraget ” Kvinnor, män och alla vi andra” i Agardh-salen. 
 Besök av Zabella & Friends och Carl M. Lundh.  
 Sko & klädauktion med Maria från Karlstad. 
 Eva Benner höll en välbesökt workshop med temat “Transfrågor”.  
 High Heel Race hölls på Lyckans Torg på lördagen. 
 Träffen blev uppvaktad av Helsingborg dagblad och div. Fotografer. 
 Lördagens Tema var ”Working Girl". 
 Årsmöte Lördag. 
 Underhållningen stod Staffan Lenberg och Lena för på Lördagskvällen. 
 Kosläpp på söndagen. 

 

Höstträffen på Pensionat Enehall: 
Höstträffen: totalt 36, antal medlemmar i FPES som deltog, 17. 



Mötesaktiviteter: 

 Vi var återigen tacksamma för besök från Zabella & Friends och Carl M. Lundh. 
 Utflykter till Båstad och omnejd. 
 Sko och klädauktion igen. 
 Introduktion till nya deltagare/medlemmar. 
 Lundströmsmottagningen från Alingsås dök upp och höll diskussionsstund. 
 Artikel i Bjäreliv. 
 Artikel i Nordvästra Skånes Tidningar. 
 Ulla Hansen höll Workshoppen ”Handla på nätet, tips & tricks”, www.stiligabarn.se var 

också på besök och berättade om sin hemsida. 
 Workshop om aktuella Trans-frågor. Gäst, sjuksköterskan Mia Götberg som gick igenom 

vad som händer i kroppen vid hormonbehandling. Välbesökt! 
 Gemensamt möte Lördag. 
 Lördagens Tema var: ”Fairytale”. 
 Underhållning återigen med Staffan Lenberg & Lena. 

 

Efter allmän uppfordran om ett High heel race, blev det till slut av. Vårträffen 2016 innehöll 
ett High Heel Race på Lyckans torg. Det var efterlängat från många, dels den lokala 
befolkningen på Bjärehalvön och omnejd, de handlande i Båstad samt alla transpersoner. Vi 
fick allierat oss med Kommunen och med Sara Lund. Och det blev ganska bra tycker vi själva, 
trots en del organisatoriska missar som vi lärde av. Helsingborgs Dagblad förevigade High Heel 
Racet (ännu en gång). Vårträffen föregicks av ett pressmeddelande. 

Höstträffen blev en något skrapad utgåva pga. den resurskrävande vårträffen. Inte lika många 
deltagare. Men, det känns ju att de flesta ger positiva recensioner ifrån sig, såväl nya som 
gamla deltagare. Det rör sig ju om att umgås under trygga och lugna förhållanden och inte 
minst ha roligt.... 

På både Vår- och höstträffen hade vi glädjen att sammanlagt se 8 – 10 stycken nya deltagare. 

Båstadsträffen är nu också innehavare av en fin musikanläggning som vi kommer att använda 
oss av framöver till alla framträdanden vi kommer att hålla. Denna anläggning har till dels 
sponsrats av Anja Bergman och Tessan Cederlöf. 

Ekonomi: Båstadsträffen har enligt våra beräkningar för 2016 kostat: 

Vårträffen: SEK 27962.-, Höstträffen: SEK 21516.-, Sammanlagt: SEK 49478.-. 

Utan att skicka ut ett pressmeddelande besöktes höstträffen av två tidningar som gjorde 
varsin artkel om oss. Det var Bjäreliv och NordVästra Skånes Tidningar. Se 
www.bastadstraffen.se. Jätteroligt! 



Styrelsen har varit oförändrad under 2016. 

Med vänlig hälsning 

 

Pernille Feline 

Ordförande  på Båstadstyrelsens vägnar 


