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Verksamhetsåret 2022
Trollhättan Pride årsmöte för verksamhetsåret 2022 genomfördes 3 mars
2022. Detta år valde vår dåvarande ordförande Johan Liljeblad att lämna
över stafettpinnen till någon annan. Vi valde därför en ny ordförande och
fick en ny styrelse med en blandning av både nya och gamla ledamöter.
Trollhättan Pride införde även titeln ”Hedersmedlem”, som tre av våra
avgående styrelsemedlemmar fick i år för att de varit nyckelpersoner och
haft ett stort engagemang för att Trollhättan Pride har utvecklats de
senaste åren.

Planering av Trollhättan Pride 2022
26 mars genomförde styrelsen en utvecklings- och planeringsdag, där
styrelsen bland annat genomförde olika teamövningar för att lära känna
varandra, samt arbetade fram en första övergripande planering av
verksamhetsåret. Eftersom restriktionerna efter pandemin hade släppts,
kändes det fantastiskt och hoppfullt att föreningen Trollhättan Pride
förmodligen skulle kunna få genomföra en helt vanlig Pridefestival detta
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år. Från mars hade föreningen en relativt ny styrelse med tre nya
ledamöter och ny ordförande, där bara två i styrelsen hade varit med om
de senaste fysiska Trollhättan Pride 2019. Tidigare styrelsen hade beslutat
att vi skulle fortsätta med samarbetet med Trollhättan Action Week och
genomföra Pridefestivalen den 20 augusti, i stället som i juni, som är den
tid då Trollhättan Pride egentligen brukar genomföra Trollhättan Pride. Det
var tacksamt, eftersom vi då hade fem månader på oss att planera och
genomföra årets Pridefestival i stället för tre månader. Däremot var alla
överens om att vi tyckte att Trollhättan Pride skulle fortsätta ha festivalen
runt perioden juni/juli som tidigare år. I år var det även Trollhättan Prides
femte verksamhetsår, som vi ville uppmärksamma på något sätt. Vi har
under verksamhetsåret ca 20 protokollförda styrelsemöten. Utöver detta
hade olika funktioner i styrelsen ett flertal möten med Trollhättan Prides
samarbetspartners, sponsorer och andra aktörer inför planerandet av
Trollhättan Pride.

Interpride och nordiska Prideföreningar
Trollhättan Pride var inbjudna på Interprides internationella konferens för
den nordiska prideregionen (region 11), där Trollhättan Prides ordförande
representerade föreningen på konferensen som höll till den 1-2 april i
Göteborg. Med på konferensen var ordföranden och styrelsemedlemmar
från bla WestPride, Sthlm Pride, Oslo Pride, Copenhagen Pride, Hamburg
Pride, Riga Pride, samt styrelsen i Europride. Det var otroligt lärorikt att
som en liten lokal prideförening få vara med och lyssna på de erfarenheter
som finns kring utmaningar, möjligheter och idéer hos mer erfarna och
etablerade prideföreningar i norden, när det gäller att planera och utföra
pridefestivaler. Vi diskuterade bland annat om priderörelsen från det lokala
till det internationella och hur vi kan samverka och stärka varandra på
olika sätt.

Trollhättan Prides femte verksamhetsår
Den 30 juni 2018 genomförde Trollhättan Pride sin första Pridefestival, den
30 juni 2022 var det fem år sedan, detta firade vi detta datum med att ha
5-årsjubileum på Backstage i Trollhättan. Planen var egentligen att en
Karaokekväll, men pga tekniska problem fick vi en fantastisk
underhållning av Marcus Larbring i stället, där publiken fick önska låtar
och sjunga med.
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Arrangemang där Trollhättan Pride deltagit
Trollhättan Pride deltog på flera olika arrangemang under verksamhetsåret
för att synas och prata med besökare. Under året deltog vi på följande
arrangemang:

● Internationella kvinnodagen
● Tattoo Meltdown
● Westpride
● Fallens dagar
● MR-dagarna

Volontärer och medlemsmöten
Vi har också haft ett volontärsmöte under året för att planera inför
festivalen lördagen 20 augusti. Utöver det hade vi ett medlems- och
volontärsmöte i december. I slutet av december 2022 hade Trollhättan
Pride 47 medlemmar. Vi har i styrelsen diskuterat kring att låta volontärer
automatiskt bli medlemmar, eftersom de lägger ner tid och engagemang
för att göra Trollhättan Pride möjligt. Medlemsavgiften är mer symbolisk,
vi vill gärna arbeta för att föreningen har fler engagerade medlemmar och
volontärer.

Trollhättan Pridefestival och parad 2022 – från planering till
genomförande
Styrelsen hade först idéer om
pridefestivalen skulle
genomföras både på torget och
nyinvigda folkets park den 20
augusti. Vi hade även
tankar/visioner om ett Pride
house med seminarium och
föreläsningar dagarna före.
Men detta kändes för stort för
oss i nuläget, vi valde att
genomföra Trollhättan Pride på torget, att både börja och avsluta där,
samt ha den formella efterfesten på Folkets Hus Kulturhus. I år
samarbetade Trollhättan Pride med Trollhättans Riksteaterförening där vi i
samverkan med dem den 19 augusti en gratis föreställning med Oskar
Stenulfs monolog ”Komma ut”. Uppslutningen blev ca 20 personer, vi hade
hoppats på fler, men dialogen blev väldigt bra och intressant. Styrelsen
tycker att det är viktigt att Trollhättan Pride fortsätter att ha arrangemang
och events med till exempel seminarium, föreläsningar och har fler
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dialoger där vi kan diskutera om det som är svårt och utmanande när det
gäller HBTQ-personers rättigheter, friheter, hälsa och livsvillkor, men även
normkritik. Men det är utmanande att lyckas få till detta med enbart sju
ideella styrelsemedlemmar, det är ett utvecklingsområde som styrelsen
måste jobba vidare med. Vi måste involvera andra aktörer som kan vara
med och arrangera sådana arrangemang och events. Trollhättan Pride
hade även en konstutställning med fem konstnärer på Folkets Hus
Kulturhus under några veckor, vi hade även konstnärer som ställde ut på
pridefestivalen på torget. I år försökte vi även få till mer musik i paraden.
Detta fick vi hjälp med  av två av våra samarbetspartners och sponsorer,
Folkets hus Kulturhus och Eidar, som tillsammans lyckades lösa två mindre
fordon med högtalare som åkte med i paraden. Detta hoppas Trollhättan
Pride att vi kan fortsätta med i samverkan med Folkets Hus Kulturhus och
Eidar.

Trollhättan Pride festival och parad 20 augusti 2022
Trollhättan Prides festival och parad 2022 genomfördes lördagen den 20
augusti. Styrelsen öppnade festivalen kl. 12 och lämnade sedan över till
Thobias Thorwid som var Trollhättan Prides konferenciär. Bland
programpunkterna fanns intervjudialog mellan en av våra medlemmar och
Trollhättan stads kommunalråd Monica Hansson, som tillsammans invigde
festivalen, Rebecca Haak som sjöng vår egen Pridelåt ”Proud”, Showskolan
med Rock of Ages, N3 fantastiska dansgrupp Dance for Pride, samt
dansskolan Queersalsa Stockholm med Peter Helm och Johan Björk. På
torget hade City Trollhättan ordnat med elbilar för barnen med möjlighet
att få el-körkort och Trollhättans riksteater arrangerade en dockteater på
de gröna kullarna för familjer och barn. Utöver det fanns diverse
utställare, verksamheter, sponsorer, samt Fritidsbanken på plats. Detta
avslutades med att vi äntligen kunna få gå tillsammans i en fysiskt
Trollhättan Pride Parad igen. Paraden avslutades på torget av årets
dragartist Imaa Queen, som också deltog i paraden och var DJ på torget
där Pridefestivalen avslutades med härlig DJ-musik, dans och fest.
Stämningen var verkligen fantastisk. Uppskattningen är att mellan 2
000–3 000 personer medverkade på arrangemanget på torget, samt i
Prideparaden.
På kvällens ”Trollhättan Prides Afterparty” kom ca 400 besökare. Peter och
Johan från Queersalsa Stockholm tog emot vid entrén där de bjöd upp till
dans, DJ Imaa Queen mellan 22-23, samt en härlig Drag- och
burleskshow mellan 23-23:50 med avslutande DJ och dansgolv. Artisterna
var Admira Thunderpussy, som också var konferencier för kvällens show,
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Cherry Wilder som uppträdde med sina egna låtar, Imaa Queen som
utöver att vara DJ, också uppträdde med sina nummer i kvällens show.
Harley Queen och Elegy Ellem stod för burlesken, som också var en slags
fakir och eldshow. Hela showen var kaxig, vågad och lättklätt, i det stora
hela verkade showen vara uppskattad och rolig.

Trygghet och säkerhet
Trollhättan Pride har haft flera olika möten med polisen, samt Trollhättans
stad gällande säkerheten. Kommunens säkerhetschef sammankallade till
ett samordnat möte mellan Polisen, räddningstjänst, ambulans, samt
kommunala tjänstepersoner. Detta tyckte vi fungerade väldigt bra. De
avvikelser som är värt att nämna är att någon eller några hade rivit ner
samtliga flaggstänger med prideflaggor på Drottningtorget under natten
mellan 19 och 20 augusti. Även prideflaggan på Stadshuset var borta.
Detta åtgärdades dock snabbt. Under Prideparaden fanns en religiös grupp
som predikade om synd osv, detta gjorde vissa paraddeltagare upprörda.
Men polisen gjorde ett fantastiskt bra arbete med att lugna och stävja,
inga större konfrontationer skedda mellan den religiösa gruppen och
paraddeltagarna.

Sponsorer och samverkanspartners
Styrelsen har detta verksamhetsår främst samarbetat med Folkets hus
Kulturhuset, utan dem hade Trollhättan Pride inte kunnat bli så pass bra.
Trollhättan Action Week (TAW) hjälpte till med viss marknadsföring, samt
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stod de för kostnaden för en kortare, men fantastisk film som vi kan
fortsätta använda. Filmen finns att se på vår Youtubekanal
https://youtu.be/acwSm2GEqdg.
TAW använde även regnbågsfärger på dräkterna för de tävlande under
hela veckan, samt deltog på Trollhättan Prides program på torget och lyfte
vikten av att ha med HBTQ-frågorna på dagordningen inom idrottsvärlden.
Vi har också haft ett bra samarbete med Trollhättans stad som utöver att
vara glittersponsor, har hjälpt till med att stötta föreningen genom att
finansiera scen, ljud, musik mm genom stadens föreningsstöd.
Vi hade 2022 totalt 31 sponsorer, de flesta sponsrade med ekonomiska
medel, medan vissa sponsrade med att stå för kostnader av tjänster och
inköp. Trollhättan Pride är så tacksamma över våra samverkanspartners
och sponsorer, det är de som gör det möjligt att över huvud taget
genomföra en sådan fantastisk Pridefestival i Trollhättan.

Slutord för 2022
Äntligen(!) fick vi genomföra en vanlig Trollhättan Pridefestival och fylla
gator och torg med kärleksfulla människor i regnbågens färger. För
styrelsen var det såklart utmanande, som vanligt var spänningen hög i ett
kaosartat planerande, men till slut blev det fantastiskt bra. Samhällets
olika aktörer visar återigen att de kan vara med och skapa de
förutsättningar som krävs för en bra och fantastisk Pridefestival i
Trollhättan. Det är ju egentligen alla människor, föreningar, företag,
organisationer och civilsamhälle som tillsammans egentligen är Trollhättan
Pride, inte enbart Trollhättan Prides förening och styrelse!
Efter att ha genomgått två års pandemi och samtidigt ha genomfört
Trollhättan Pride 2022 så känns det väldigt hoppfullt! Utmaningarna finns,
bland annat att få sju ideella styrelsemedlemmar att hinna och orka med
allt som behöver göras. Men det är främst en styrka att vi tillsammans
med andra aktörer, samarbetspartners och sponsorer, skapar
förutsättningar att fortsätta utvecklas och växa som en gemensam
priderörelse i Trollhättan.
Nu blickar vi framåt mot 2023!

 
Hälsningar
Styrelsen Trollhättan Pride verksamhetsår 2022
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