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År 2021 har varit ett både framgångsrikt men också utmanande år för organisationen. Året 
inleddes med en fortsatt pandemi från 2020. Detta har gjort det svårt för oss att genomföra 
fysisk verksamhet. Vi har ändå mot alla odds trots rådande pandemi utfört väldigt mycket och 
inlett nya verksamheter och projekt. Det visar på styrkan och drivkraften inom vår 
organisation. En styrka och drivkraft som vi har all anledning att vara stolta över stolta över.  
Vi har också ökat i medlemsantal vilket också är en framgång för oss som organisation. 
 
BUS är en organisation som erbjuder ett flexibelt och individanpassat stöd till barn och unga 
samt deras familjer som vi kommer i kontakt med. Vi stöttar och hjälper asylsökande och 
nyanlända att finna sin plats i samhället och vi stöttar och hjälper HBTQI personer. I 
synnerhet unga HBTQI personer. Ibland fungerar vi även som rådgivande till anhöriga till 
HBTQI personer.  
Vi sitter med i nätverk och olika råd som sammankallas av andra aktörer. Vi visar att vi finns 
och vi visar att vi är här för att stanna.  
Vi skriver insändare och försöker påverka på det sätt vi kan.  
BUS har en stort potential att bli en stark och inflytelserik organisation i Kalmar.  
 
Som ordförande och grundare är jag både stolt och rörd över den fantastiska resa som vi som 
organisation har gjort under 2021. Vi har verkligen tagit plats i Kalmar.  
Numera är BUS en organisation som många känner till tack vare det gedigna arbete som 
styrelsen gjort under året. 
 
Jag är övertygad om att BUS kommer växa ännu mer under kommande verksamhetsår. 
Speciellt om styrelsen organiserar sig ännu mer och delar upp arbetet mellan fler personer, 
detta kommer göra att vi kan delta i fler nätverk om det är fler personer som hjälps åt att ta 
det ansvaret.  
 
En sak som är säker är att BUS - Barn och unga i 
Sverige är en organisation som både behövs men 
som också gör skillnad för många barn och unga.  
 

 
Alexander Finstad, Ordförande  
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BARN OCH UNGA I SVERIGE (BUS)  
Barn och unga i Sverige (BUS) är en ideell organisation som grundades på initiativ av 
Alexander Finstad och Soheila Anari. Organisationens mål är att motverka psykisk ohälsa 
bland barn och unga i det svenska samhället, en ökad och bättre integration samt ett samhälle 
för alla. Organisationen har sedan starten 2015 bedrivit olika typer av verksamheter, bland 
annat stödverksamhet och olika projekt. Vi började som en förening i Växjö, men idag är vi  
en växande organisation med för närvarande 4 lokalföreningar.  
 
VISION 2021 
År 2021 är året då vi som organisation hoppas kunna växa ytterligare, med fler frivilliga, 
medlemmar och verksamheter. Vi vill kunna finnas där för fler barn och unga i Kalmar och vi 
vill kunna sprida mer information och uppmärksamma människor på frågor som vi tycker är 
särskilt viktiga. Vi vill att Kalmar ska vara en plats där barn och unga är delaktiga och kan 
påverka sin vardag. Barn och unga i Sverige (BUS) vill engagera och inspirera unga 
människor att främja sin och även andra ungas identitetsutveckling och påverka samhället i 
för oss viktiga frågor. Vi ser att organisationen bidrar till en hållbar samhällsutveckling, med 
fokus på social trygghet. Vi önskar att alla som är aktiva och engagerade i organisationen ska 
trivas och känna sig behövda och delaktiga. Men viktigast av allt, våra medlemmar ska känna 
sig stolta över att få vara en del av en organisation som på sikt omfattar hela Sverige, som 
hjälper unga människor runt om i Sverige. Vi hoppas också på att våra samarbeten utvecklas 
och blir ännu bättre. Vi hoppas också kunna finnas som stöd till våra lokalföreningar så även 
de utvecklas.  
 
Mål 2021 

- Målet är att förebygga psykisk ohälsa och främja psykisk hälsa och livslust bland barn 
och ungdomar såväl som hos oss själva.  

- BUS har målet att fler ungdomar i Kalmar Kommun ska känna trygghet, tillhörighet 
och gemenskap.  

- BUS ska fortsätta bygga sitt säte i Kalmar Kommun, vilket innebär att BUS ska vara 
starkast i Kalmar och verka för barn och ungdomarna i Kalmar Kommun. 
Organisationen måste ha en trygghet och en stabil punkt. Detta för att vi ska kunna 
uppnå våra långsiktiga mål. Vi vill omfatta hela Sverige och kunna hjälpa barn och 
ungdomar samt motverka och förebygga psykisk ohälsa hos barn och ungdomar runt 
om i landet. BUS har målet att fler ungdomar ska kunna känna sig delaktiga i 
samhället och kunna påverka beslut som gäller dem i deras hemkommuner. 

- BUS har som mål att vid årsskiftet 2021/22 kunna ha rekryterat minst 50 medlemmar, 
företrädesvis barn och unga upp till 25 år.  

- BUS bör öka antalet gillamarkeringar på Facebook.  
- BUS bör öka antalet följare 100 på Instagram.  
- BUS bör söka relevanta projektmedel hos olika aktörer.  
- BUS ska fortsätta med följande verksamheter: stödverksamheten, hederverksamheten, 

Unicorns, gets active och föreläsningar.  
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- BUS ska vara en del av Kalmarsund Pride och på så vis även bli en del av HBTQI 
nätverket i länet samt engageras mer i HBTQI frågor.  

Verksamhetstid och förtroendevalda  
Verksamhetstid  
Vårt verksamhetsår har följt planerna och varit så långt som det ska vara i enlighet med våra 
stadgar. Vi har haft verksamhet från januari 2021 till och med december 2021.  
 
Förtroendevalda  
Vi har haft ett väldigt hektiskt, men mycket bra år. Vi har haft en stabil styrelse som suttit 
hela året. Vi har dessutom haft deltidsanställda och volontärer.  
 
Styrelsen  
Ordförande - Alexander Finstad  
Vice ordförande - Ali Hesham  
Kassör - Tin Eriksson  
Ledamot - Elin Davidsson  
Ledamot - Aisha Faidah  
Ledamot - Soheila Anari  
Ledamot - Vivian Magala (Till och med 220116)  
Ledamot - Sawsan Al Jaiab (Till och med 220116)  
Ledamot - Ali Abbas Bahauddin  
 
Anställda  
Under året har vi haft 2 anställda i projektet “Unika asylsökande - unicorns”.  
Alexander Finstad, Projektledare (30%) (Till och med 210530)  
Ali Hisham, Projektassistent (10%) (Till och med 210530)  
 
Under året har vi även haft 3 anställda i projektet “Pathfinders”.  
Tin Eriksson, Projektansvarig (10%)  
Alexander Finstad, Projektledare (30%)  
Ali Hisham, Projektassistent (10%)  
 
Revisor  
Under verksamhetsåret 2021 har Sofia Karlsson varit internrevisor.  
För projektet “Unika asylsökande - Unicorns” har Cissy Avrin granskat redovisningen.  
För projektet “Pathfinders” kommer revisor att anlitas.  
 
Valberedning  
Under verksamhetsåret 2021 har Tina Hansson varit sammankallande i valberedningen och 
Sofia Karlsson har varit ledamot i valberedningen.  
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Volontärer  
Under året har vi haft ett 10-tal volontärer i Kalmar/Öland utöver styrelsen.  
Utöver dessa har vi ytterligare 10 volontärer på Queer Hänget.  
 
Verksamhetsåret  
Under verksamhetsåret har vi bedrivit 5 olika verksamheter. Dessa har varit 
stödverksamheten, projektet “Queer Häng”, projektet ”Unika asylsökande - Unicorns”, 
projektet “Pathfinders” och föreläsningar. Styrelsen har även gett Alexander Finstad och 
Soheila Anari i uppdrag att se över möjligheterna att utveckla en verksamhet för 
hedersutsatta.  
Till stor del har styrelsen styrt verksamheterna. Verksamhetsansvarig har varit Alexander 
Finstad. Utöver dessa verksamheter har styrelsen arrangerat en hel del på egen hand eller 
tillsammans med andra. Dessvärre har corona pandemin påverkat oss och minskat våra 
möjligheter att driva våra verksamheter.  
Utöver våra egna verksamheter har BUS haft ordförandeskapet i Kalmarsund Pride under 
verksamhetsåret.  
Styrelsen för 2021 har även lagt planen för ett projekt som vi kallar “Barndagar i Kalmar” 
som är tänkt att äga rum i maj 2022. Projektledare för detta är Alexander Finstad.  
 
Stödverksamheten  
Stödverksamheten har utgått ifrån Kalmar. Där arbetar vi med att stötta barn, ungdomar samt 
deras familjer som har/haft psykisk ohälsa. Vårt stöd har sett lite olika ut. I vissa ärenden har 
vi varit ett samtalsstöd, en hjälpande medmänniska. I vissa fall har vi varit mer aktiva genom 
att hjälpa till med överklagningar, anmälningar, agerat ombud, verkställighetshinder med 
mera. Verksamhetens syfte är och har varit att motverka psykisk ohälsa bland vår målgrupp. 
Verksamhetsansvarig från styrelsen har varit Alexander Finstad.  
Verksamheten har mött barn och ungdomar som haft/har det tufft. Vi har så gott vi kunnat, 
utifrån våra resurser och erfarenheter, stöttat ungdomarna och deras familjer. Vi har ibland 
utsett kontaktpersoner i ärenden som krävt vårt stöd och vår hjälp över en längre tid.  
 
Vi har stöttat barn och unga som kontaktat oss via Facebook, och mail, samt haft telefonstöd 
till behövande. Vi har även haft ett flertal kontakter med myndigheter och anhöriga. Vi har 
haft kontakt med andra professioner, såsom BUP, kurator och terapeuter. Vi har även haft 
kontakt med andra organisationer. Denna samverkan har varit betydelsefull för vår 
verksamhet.  
 
Verksamheten har hjälpt till i både migrationsärenden, ärenden hos socialtjänsten, ärenden 
hos Försäkringskassan samt ärenden hos kronofogden. I dessa ärenden har vi hjälpt till med 
överklagningar, hjälp att agera ombud samt att ordna advokat eller jurist. Vi har i dessa 
ärenden hjälpt till då vår målgrupp direkt eller indirekt varit drabbad.  
I verksamheten har vi under året hjälpt och stöttat i 13 ”fall”. Vi har dessutom fungerat som 
rådgivande organisation i ett antal ärenden extra. Vi har även fått neka hjälp av oss då vi inte 
haft tillräckliga resurser och volontärer samt att ärendet inte uppfyllt våra kriterier. Vi har 
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även fått säga nej till personer som sökt stöd men som bott utanför vårt upptagningsområde. 
Vi har i verksamheten gjort ett flertal hembesök, varit med på möten med bland annat 
socialtjänsten och migrationsverket, varit med vid umgängen, varit med vid skolmöten och 
mycket mer. Verksamheten har varit väldigt varierande.  
I juni 2021 hjälpte vi en mamma att köra till Stockholm och hämta hennes tre barn som 
nyligen beviljats uppehållstillstånd i Sverige. Dessa återförenades efter 4 år ifrån varandra.  
Under sommaren 2021 hjälpte vi en ung person att komma i kontakt med vården efter att ha 
drabbats av en psykos. Detta efter att vi hade blivit kontaktade av personens anhöriga.  
 
Styrelsen beslutade under sommaren 2020 att utse ett ärendeteam som administrerar 
stödverksamheten och de ärenden som kommer in. De rapporterar sedan till styrelsen om  
så behövs, som i sin tur fattar relevanta beslut. Detta har styrelsen för 2021 fortsatt arbeta 
utifrån. Ärende Teamet består för tillfället av ordförande, vice ordförande och kassören, dessa 
har mandat att fatta beslut om att inleda eller avsluta ärenden.  
Stödverksamheten är vår organisations största och mest betydande verksamhet där vi möter 
flest människor, framför allt barn och unga. Verksamheten har idag 6 aktiva volontärer.  
Verksamheten har haft jour dygnet runt. Vilket innebär att vi funnits tillgängliga dygnet runt, 
året runt. Vi ser att verksamheten fungerat bra och gett resultat. Vi känner dock att behovet 
fortfarande är väldigt stort, och vi anser att verksamheten fortsatt behövs och behöver 
utvecklas. Verksamheten är för tillfället helt ideell och finansieras av privata gåvor och 
medlemsavgifter. Nya styrelsen behöver hitta relevant finansiering för verksamheten under 
2022.  
 
Projektet “Unicorns - Unika asylsökande” 
I maj 2020 beviljades vi TIA medel (tidiga insatser för asylsökande) om 200.000 kr. Projektet 
är ett integrationsprojekt som vänder sig till asylsökande HBTQI personer och/eller 
asylsökande med psykisk eller fysisk funktionsvariation eller annat upplevt faktiskt 
annorlundaskap. Målgruppen är 18+.  
Projektet har varit baserat i Fågelfors, Högsby kommun. Vi har träffats varannan vecka för 
tema styrda gruppsamtal kring ADL (all daily living). Vi har berört viktiga ämnen som 
hur/när söker man vård, CV/personligt brev, smittor- och smittspridning med mera.  
I projektet har vi också erbjudit våra deltagare individuellt stöd i form av samtal, intyg och 
har även till viss del följt med på myndighets möten etc. Projektet pågick mellan 200601-
210530.  
 
Projektet “Pathfinders” 
I maj 2021 beviljades vi TIA medel (tidiga insatser för asylsökande) av länsstyrelsen i 
Kalmar län om 254.339 kr. Projektet är ett integrationsprojekt som vänder sig till asylsökande 
HBTQI personer och/eller asylsökande med psykisk eller fysisk funktionsvariation eller annat 
upplevt faktiskt annorlundaskap. Målgruppen är 18+.  
Projektet är baserat i Kalmar. Vi träffas en gång i veckan ungefär. Där varannan vecka är en 
träff där vi pratar om det svenska samhället utifrån boken om Sverige. Den andra veckan 
träffas vi för en hälsofrämjande aktivitet där fokus är att ge målgruppen förutsättningar till att 
få ett så självständigt liv som möjligt, oavsett om man får stanna i Sverige eller inte.  
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I projektet har vi också erbjudit våra deltagare individuellt stöd i form av samtal, intyg och 
har även till viss del följt med på myndighetsmöten etc. Projektet pågår mellan 210601-
220228.  
 
Projektet Queer Häng  
Queer Häng är ett projekt som har till syfte att skapa en mötesplats för HBTQI personer i 
Kalmar. Projektet är ett samarbete mellan oss, BUS Kalmar, RFSL Kalmar Län och 
Studieförbundet Vuxenskolan Kalmar län. Projektet finansieras av Kalmar Kommun. BUS 
Kalmar är projekt bärande förening.  
Hänget beviljades totalt 20.000 kr. Hänget startades den 24/10-21 och har efter det haft öppet 
varje söndag mellan 15-21 på Polhemsgatan 16 i Kalmar.  
Till hänget kan man komma och bara vara i ett tryggt rum och möta likasinnade. Man kan 
spela spel, titta på film, spela pingis och pyssla. Vi har även erbjudit individuella samtal vid 
behov. 
I snitt har det varit 22 besökare per tillfälle vilket innebär att verksamheten är en av de största 
vi är med och bedriver. Eftersom hänget är öppen varje söndag och är helt ideell för våra 
aktiva har vi valt att rekrytera volontärer. I december 2021 rekryterades det totalt 6 
volontärer, vilket innebär att det nu är ett 10-tal personer som delar på de olika söndagarna.  
 
Föreläsningar  
Under 2021 har BUS verksamhet kring föreläsningar varit vilande, detta på grund av rådande 
pandemi i samhället som gjort det omöjligt för oss att föreläsa.  
Däremot har det kommit förfrågningar från flera olika håll, så vi hoppas att styrelsen under 
2022 kan erbjuda föreläsningar inom olika ämnen igen.  
 
Hedersrelaterat  
Tidigare år har det bedrivits en verksamhet som gett stöd till personer som varit utsatta för 
hedersförtryck i det tysta i Växjö. Verksamheten har främst stöttat och hjälpt stödsökande. 
Soheila Anari har varit verksamhetsansvarig. Styrelsen ser ett behov av en verksamhet som 
arbetar i det offentliga kombinerat med att ge stöd åt behövande. Bland annat vill vi kunna 
erbjuda ett telefonnummer och andra kontaktvägar för stödsökande att ta kontakt och få hjälp 
och stöd av oss. Vi vill också kunna erbjuda olika yrkesprofessioner olika föreläsningar för 
att öka kompetensutvecklingen på området.  
Styrelsen gav därför under sommaren 2021 Alexander Finstad och Soheila Anari i uppdrag 
att titta på en lanseringsplan av en sådan verksamhet.  
Planen har fördröjts och vi har inte kunnat färdigställa den ännu, styrelsen föreslår därför att 
man fortsätter arbetet med detta under våren 2022.  
 
Barndagar i Kalmar  
Styrelsen har beslutat att BUS i maj 2022 ska arrangera barndagar i Kalmar för att barns 
rättigheter ska få ett större fokus än för tillfället. För oss är det viktigt att barns rättigheter får 
ett större fokus med anledning av att barnkonventionen 2020 blev lag. Vi kommer själva 
arrangera olika aktiviteter men även bjuda in andra aktörer att arrangera evenemang och 
programpunkter (såsom myndigheter, kommuner, regionen, föreningar etc). Aktiviteterna ska 
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sätta fokus på barn och unga i Kalmar och informera om barnkonventionen samt barns 
rättigheter. Barndagarna ska bli ett årligt återkommande evenemang.  
Syftet med barndagarna är att ge uppmärksamhet åt barns situation här och i världen och 
främja förståelsen mellan olika grupper i samhället och barnen sinsemellan. Vi vill också 
uppmärksamma barn och ungas rättigheter samt stärka barn och ungas ställning i Kalmar. Vi 
vill också belysa eventuella samhällsproblem som rör barn och hur dessa kan lösas. 
För tillfället har vi blivit beviljade stipendium från Sparbanksstiftelsen Kronan till Barndagar 
i Kalmar, även Länsförsäkringar Kalmar Län och Kalmar Kommun kommer gå in och stötta 
evenemanget.  
Vi har också skickat en inbjudan till socialminister Lena Hallengren att invigningstala. Vi har 
också skickat ut en inbjudan till föreningar i Kalmar att delta i barndagarna som utställare i 
Kalmarsundsparken.  
 
Det blir styrelsen för 2022 uppgift att planera vidare och genomföra evenemanget. Alexander 
Finstad har utsetts till projektledare (ideellt).  
 
Podcast:  Let's talk about it! 
Den 30 december 2021 beviljade Region Kalmar medel till BUS att driva en podd under år 
2022. Podden kommer att inom ramen för projekttiden sändas med ca 10 avsnitt och till detta 
även en inspirationsföreläsning live av initierad “kändis”. Syftet med podden är att rekrytera 
ungdomar som själva vill vara med att driva podden och där ges möjlighet att tala i ämnet 
psykisk ohälsa och vägen från ohälsa till hälsa, detta genom utbyte av erfarenheter samt möte 
med personer med kunskap och erfarenhet i ämnet. 
 
Kalmarsund Pride  
Under 2021 har BUS haft ordförandeskapet i Kalmarsund Pride. Vi har haft två ordinarie 
platser i styrelsen. Från BUS har Alexander Finstad varit delegaten som burit 
ordförandeskapet i Kalmarsund Pride, och Eva Joelsson har varit ledamot.  
Samarbetet i styrelsen för Kalmarsund Pride har varit bra. Förutom BUS har även RFSL 
Kalmar Län och Föreningen Turbine haft två delegater vardera i styrelsen.  
Årets Pridevecka arrangerades v.35 (30/8-4/9-21) och var delvis digital. De flesta 
evenemangen som arrangerades var digitala. Prideveckan avslutades med en regnbågsgala 
som vi kallade “Loud and Queer”. Galan arrangerades i Kalmar teaters lokaler och livesändes 
på Kalmarsund Prides Facebooksida. På galan bjöds det på diverse underhållning och det 
delades ut priser i olika kategorier.  
 
Under prideveckan stod BUS tillsammans med RFSL Kalmar län på larmtorget måndag till 
fredag. Vi informerade om våra verksamheter och bjöd på dricka och godis. På larmtorget 
arrangerades även event som låna en poly och queerdans av Sensus Studieförbund. Under 
onsdag och torsdag fanns Studieförbundet Vuxenskolan Kalmar Län på larmtorget och bjöd 
på högläsning, brodering och pyssel med mera. På fredagen fanns även NBV Studieförbund 
på larmtorget och bjöd på musikunderhållning med Sleifens svänggäng.  
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Utöver evenemangen på Larmtorget så arrangerade Team Pride Kalmar (BUS, RFSL Kalmar 
län, Studieförbundet Vuxenskolan Kalmar Län, Sensus Studieförbund och NBV 
studieförbund) en politikerdebatt på Kalmar teater. På debatten deltog representanter från 
samtliga partier i kommunfullmäktige i Kalmar. Vår ordförande Alexander Finstad och Ida 
Curtsdotter Karhu från RFSL Kalmar län deltog också i debatten som representanter från 
ideella sektorn. Under debatten diskuterade vi HBTQI frågor med lokal förankring till 
Kalmar med mera. Tessan Nordeman från Sensus modererade debatten.  
 
COVID-19  
Eftersom vi haft en fortsatt pågående pandemi i samhället under 2021 har vi behövt anpassa 
vårt arbete utifrån detta.  
 
Trots den pågående pandemin har BUS fortsatt sin viktiga verksamhet. Vi har sett flera 
föreningar som tyvärr behövt lägga ner sina verksamheter och ibland hela sina föreningar till 
följd av pandemin.  
För styrelsen har det varit högsta prioritet att fortsätta vår verksamhet och visa barn och unga 
att vi står stadigt kvar.  
Vår styrelse har gjort en enorm insats i arbetet för att hålla verksamheterna levande mitt i 
pandemin. Istället för att ställa in har vi behövt hitta alternativa lösningar, vilket inneburit att 
vi behövt ha utomhusaktiviteter istället för inomhus med mera.  
 
Styrelsen  
Styrelsen har utöver ovanstående verksamheter arrangerat en del andra evenemang. Styrelsen 
har haft fokus på medlemsrekrytering och ekonomi.  
Styrelsen har också bjudit in samtliga partier i Kommunfullmäktige i Kalmar Kommun för att 
ha samtal kring vilka BUS är, vad vi gör och vad vi vill göra. Vi träffade under september 
och oktober månad Liberalerna, Centerpartiet, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna, 
Moderaterna, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna. Kristdemokraterna svarade inte på vår 
inbjudan.  
 
Styrelsen har varit med (Arrangör eller deltagare) på följande evenemang under året:  
22/5-21: genomförde vi en bildemonstration i Kalmar tillsammans med BUS Kalmar och 
RFSL Kalmar Län i solidaritet med det Palestinska folket. Vi körde runt i två bilar, spelade 
musik, vevade med flaggor och gjorde väsen. Vi stannade på parkeringen vid Hansa City i 
Kalmar och gjorde en spontandans. Sedan fortsatte vi till larmtorget i Kalmar och hade en 
tyst minut.  
 
12/7-21: Vi hade en baddag i Kalmarsundsparken i Kalmar. Vi badade, spelade volleyboll 
och fotboll.  
 
13/7-21: Vi åkte till Ölands Djurpark med några barn och ungdomar.  
 
30/8-3/9-21: Stod vi tillsammans med RFSL Kalmar län på larmtorget. Vi bjöd på godis, cola 
och rekryterade medlemmar.  
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1/9-21: Arrangerade vi en debatt tillsammans med RFSL Kalmar Län, Studieförbundet 
Vuxenskolan Kalmar Län, NBV och Sensus på Kalmar Teater. Debatten handlade om 
HBTQI frågor på lokal nivå i Kalmar. I panelen deltog representanter från samtliga partier i 
Kommunfullmäktige i Kalmar.  
 
10/9-21: Deltog vi på Suicidpreventiva dagen i Kalmar. Det var en ljusmanifestation som 
arrangerades av Kalmar Kommun, Svenska Kyrkan, Region Kalmar Län och Suicide Zero på 
Larmtorget i Kalmar.  
 
11/9-12/9-21: Deltog vi som utställare på “Barnkulturfestivalen på Öland” som arrangerades 
av vår lokalförening BUS Mörbylånga/Öland på Himmelsberga Museum.  
 
13/10-21: Deltog vi tillsammans med Vombat Förlag på Sofia Hedmans releasefest av 
diktboken (boken berör ämnet suicid och psykisk ohälsa) “Kallt vitt singlar. tyst” på Kalmar 
stadsbibliotek.  
 
14/10-21: Stod vi på välkomstmässan på Linneuniversitetet i Kalmar för att berätta om vår 
verksamhet.  
 
23/10-21: Deltog vi i Tranås Pride parad. Totalt var vi 6 personer som åkte från Kalmar för 
att delta. I Tranås möttes vi upp av ytterligare ett 15-tal personer som ville gå med oss i 
paraden. 
 
30/10-21: Var vi med i Borgholm under eventet “Ljus på Kultur” och hjälpte BUS 
Mörbylånga/Öland att ha en bok fiskedamm i samarbete med Vombat Förlag och Hantverket 
i Borgholm. Totalt delades ett 40-tal böcker ut till barn och unga upp till 12 år.  
 
20/11-21: Arrangerade vi en ljusmanifestation på larmtorget till minne av de 375 st 
transpersoner som under det gångna året mist sitt liv som följd av transfobi. Detta gjorde vi 
tillsammans med RFSL Kalmar Län, Kalmar Kommun och Transammans Kalmar.  
 
Media 
Ordförande Alexander kommenterade i P4 Kalmar, BRIS senaste rapport bland annat om att 
samtalen dit har ökat. Vår ordförande berättade då om vårt arbete.  
 
I september var vår ordförande Alexander med i Barometern och berättade om våra 
Barndagar som vi arrangerar i maj 2022. 
 
Zaida Catalans Pris  
I år gick Zaida Catalans Pris till vår ordförande Alexander Finstad.  
 
Varje år sedan 2019 delar elever från Kalmarsunds Gymnasieförbund ut Zaida Catalans Pris 
till ungdomar upp till 25 år som har visat mod och civilkurage genom sina handlingar.  
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Zaida Catalan var politiker, människorättsaktivist, miljöpartist, jurist och expert för FN. 
Zaida Catalan föddes i Stockholm i oktober 1980 men växte upp i Kalmar län. Hon ville göra 
skillnad med sitt arbete och bidra till en bättre värld. Zaida mördades i mars 2017 under ett 
FN-uppdrag i Kongo-Kinshasa. Hon var i landet för att undersöka och dokumentera brott mot 
mänskliga rättigheter. Zaida är begravd i Gärdslösa på Öland.  
 
Samarbeten  
Vi har haft fortsatt bra samarbete med BPIS (Barnperspektivet i Sverige), Åseda Trafikskola, 
FIKK - Frivilliga insatser vid kris och katastrof, Hjälp andra att få hjälpa andra, Vombat 
förlag och RFSL - Kalmar län. Vi har haft en mycket bra dialog med Kalmar kommun.  
Vi har också fått ett bra samarbete med Föreningen Turbine eftersom de även har delegater i 
Kalmarsund Prides styrelse.  
Under året har vi ingått ett samarbetsavtal med Studieförbundet Vuxenskolan Kalmar län. 
Detta tydliggör det samarbete vi har mellan våra organisationer.  
Vår kontakt på vuxenskolan i Kalmar har varit otroligt hjälpsam och har bidragit med sina 
tankar och idéer i olika frågor.  
 
Styrelsen har arbetat aktivt med att försöka inleda samarbeten med många olika 
organisationer och företag i Kalmar. Vi är både nöjda och stolta över de samarbeten vi inlett 
under året.  
Vi kommer föreslå till nya styrelsen att de verkligen lägger ett extra fokus på att inleda nya 
viktiga samarbeten för att vår organisation ska bli ännu starkare.  
Vi föreslår att styrelsen 2022 utser en särskilt ansvarig för samarbeten.  
 
Nätverk  
Under året har vi suttit med i flertalet olika nätverk, några av dessa har vi sammankallat 
själva och andra har vi bara varit representerade i.  
 
Nätverket för barnkultur på Öland  
Team Pride Kalmar, BUS är sammankallande organisation i detta nätverk  
Integrationsrådet i Kalmar Kommun  
Nätverket för jämlika livsvillkor i Kalmar kommun  
Integrationsnätverket i Kalmar (sammankallas av Rädda Barnen)  
 
Medlemskap i andra organisationer  
BUS är för tillfället medlemmar i Kalmarsund Pride där vi i år även haft ordförandeskapet.  
Under hösten 2021 gick vi även med som medlemmar i Antidiskrimineringsbyrån sydost.  
 
Möten  
Styrelsen har under året sammanträtt 5 gånger. Styrelsen har haft sammanträden under 
följande datum:  
210314 (Ordinarie styrelsemöte)  
210524 (Ordinarie styrelsemöte)  
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210630 (Ordinarie styrelsemöte)  
210917 (Ordinarie styrelsemöte)   
211221 (Ordinarie styrelsemöte)  
 
Ordförande Alexander Finstad har under året varit ansvarig för att skicka ut kallelse och 
dagordningar inför möten. Mötena har protokollförts av en mötessekreterare som valts på 
mötena. Styrelsen har även haft en del möten med diverse företag och organisationer för att 
inleda eventuella samarbeten. Vi har även deltagit vid möten med socialtjänsten och annan 
stödverksamhet. Vi har också deltagit vid flertalet nätverksträffar i de nätverk vi suttit med i.  
 
Sociala medier  
Facebook  
Vid årsskiftet 2021/2022 hade vår Facebook sida 1891 gilla markeringar och 1926 följare. 
Detta är en enorm ökning sedan förra årsskiftet då vi hade omkring 830 gilla markeringar och 
850 följare. Vi har alltså under året fått in flera hundra gilla markeringar. Vi har haft ett par 
marknadsföring annonser ute, dessa har betalats av vår ordförande. Ordförande Alexander har 
haft ansvar för vår Facebook, dock har även kassör Tin och vice ordförande Ali haft tillgång 
att dela inlägg och svara på meddelanden.  
 
Hemsida  
BUS har fortfarande en hemsida som är www.bus.nu som tillhandahålls via loopia.se.  
Ordförande Alexander och kassör Tin har haft ansvar att uppdatera hemsidan.  
 
Instagram  
BUS har vid årsskiftet 2021/2022 omkring 956 följare, vilket är en enorm ökning sedan förra 
året då vi hade omkring 60 följare. Vice ordförande Ali har haft ansvar för Instagram. Han 
har regelbundet uppdaterat vår Instagram vilket också lätt till ökningen av följare.  
 
 
Youtube  
Styrelsen har ett Youtube konto så vi lättare kan lägga upp videos om BUS med mera. Kassör 
Tin har under året haft ansvar för detta. Kanalen har bla erbjudit sagoläsning på arabiska. 
 
 
 
Lokalföreningar  
I dagsläget har vi 4 stycken lokalföreningar, dessa är: BUS Kalmar, BUS Växjö, BUS 
Mörbylånga/Öland och BUS Tranås.  
Vi föreslår att styrelsen inför 2022 uppmuntrar medlemmar att starta fler lokalföreningar på 
deras orter.  
Vi har fått indikationer på att det finns intresse om att starta lokalförening i Göteborg, 
Stockholm och Borås. Styrelsen för 2021 föreslår därför att styrelsen för 2022 har någon 
infoträff på dessa orter för att se om det finns förutsättningar att starta nya lokalföreningar.  
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BUS Kalmar  
BUS Kalmar är organisationens största lokalförening sett till medlemsantalet.  
Lokalföreningen i Kalmar är projektbärare för projektet “Queer Häng”. Vilket är en 
mötesplats för HBTQI personer en gång i veckan i Kalmar. Mötesplatsen drog igång i 
oktober 2021.  
BUS Kalmar har fått en väldigt bra kontakt med Kalmar Kommun, som vill stötta föreningen 
på olika sätt.  
Föreningen har en stabil ekonomi och det finns förutsättningar för att föreningen växer ännu 
mer under 2022 och blir både starkare och större.  
 
BUS Växjö  
Lokalföreningen har haft svårt att komma igång på grund av att Swedbank fördröjt 
föreningens försökt starta bankkonto. På grund av detta har föreningen inte kunnat komma 
igång med officiell verksamhet. Även här har corona påverkat föreningens möjligheter att 
komma igång ordentligt. Lokalföreningen har trots utmaningarna med banken erbjudit 
individuellt stödjande verksamhet. Man har även varit den nationella stödverksamheten 
behjälplig när ärenden på orten och i dess omnejd inkommit. Föreningen har inte haft någon 
ekonomi på grund av att bankkonto ännu inte öppnats …  
Lokalföreningen har under hösten 2021 fått stöd från nationella styrelsen, så nu är 
förhoppningen att föreningen får ett bankkonto inom en snar framtid. Därför ser även denna 
lokalförenings möjligheter att bli starkare och större väldigt ljusa ut.  
 
BUS Mörbylånga/Öland  
Lokalföreningen på Öland har arrangerat “Barnkulturfestivalen - Öland” på Himmelsberga 
museum i september 2021. Föreningen var projektbärare och har haft en stor och avgörande 
roll i att evenemanget ägde rum.  
Under evenemanget kom ungefär 300 barn med deras föräldrar och besökte festivalen. På 
festivalen bjöds det på disco, clownföreställning, teaterföreställning, serieworkshop, hantverk 
av olika slag, tipspromenad, allsång, pyssel och flera olika utställare.  
Lokalföreningen var också med i ett samarbete med Vombat Förlag och Hantverket i 
Borgholm under Ljus på Kulturveckan i Borgholm i oktober 2021. Där var föreningen höll i 
en bok-fiskedamm, där ett 40-tal olika böcker skänktes till barn och unga i åldrarna 0-12 år.  
 
 
BUS Tranås 
BUS i Tranås har under året haft en vilande verksamhet detta dels på grund av att det varit 
svårt att få till en konkret verksamhet. Det har dessutom varit svårt att komma igång med 
verksamhet på grund av pågående pandemi.  
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Det finns planer på att inför nästa verksamhetsår ta kontakt med Tranås Kommun och andra 
viktiga aktörer i kommunen för att se vilken typ av verksamhet som i framtiden ska bedrivas.  
Vi har påbörjat en dialog med intresserade som är intresserade av att dra igång föreningen 
igen. Det kommer därför kallas till en informationsträff i början av 2022 för att kolla av 
förutsättningarna att få igång föreningen igen. Tranås Kommun ser det att föreningen 
kommer igång. Lokalföreningen har under året inte haft någon ekonomi. 
 
Ekonomi  
Årets ekonomi har bestått av privata gåvor, medlemsavgifter, bidrag från länsstyrelsen, 
bidrag, viss försäljning samt insamlingar via Facebook. Styrelsen har haft en hel del utgifter. 
Vi har fortsatt haft ett bankkonto hos Swedbank.  
 
Styrelsen har under året kunna fortsätta behålla en bra och stabil ekonomi. Vilket verkligen 
gjort mycket för organisationens verksamhet.  
Vi har mottagit många gåvor från privatpersoner. Vilket gjort att vi kunnat bedriva den 
verksamhet vi velat. Alla pengar som inkommit har används i verksamheten.   
 
  
 
Medlemmar  
Organisationen hade vid förra årsskiftet 60 medlemmar.  
Vi har under året rekryterat omkring 90 st nya medlemmar vilket gör att organisationen vid 
årsskiftet hade 150 medlemmar. Majoriteten i Tranås och Kalmar. Detta är i enlighet med den 
målsättning som sattes vid senaste årsmötet, vilket vi är oerhört glada för. Dessutom är 
majoriteten av de nya medlemmarna unga under 20 år. 
 
 
Anställda 
Under året har vi haft projektanställda. Dessa har arbetat i projektet “Unicorn” och sen även 
projektet “Pathfinders” finansierat av länsstyrelsen i Kalmar län.  
 
Personal  
Alexander Finstad, 30%  
Projektledare - unicorns och sen även pathfinders  
 
Ali Hesham, 10%  
Projektassistent - unicorns och sen pathfinders  
 
Tin Eriksson, 10%  
Projektansvarig - pathfinders  
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Slutord  
Vi tycker att verksamhetsåret varit väldigt lyckat och vi har startat nya verksamheter. Vi har 
fått nya lokalföreningar och inlett många nya samarbeten. Vi har ökat i medlemsantal, ökat 
antalet följare på sociala medier.  
 
Sammanfattningsvis kan vi säga att verksamhetsåret varit väldigt bra och utvecklande för 
organisationen. Vi har ställts inför stora utmaningar. Ibland har vi inte alltid lyckats. Men vi 
har gjort mycket, trots brist på folk och ekonomiska resurser i spåret av pandemin.  
 
Vi har rekryterat en hel del nya medlemmar. Vi har utmanat oss själva kan man också säga.  
Våra verksamheter har flutit på bra och har fungerat väldigt bra större delen av året.  
 
Vår vision är att organisationen under 2022 kommer kunna växa betydligt mycket mer än vad 
vi gjort under 2021. Detta då vi tror att nya styrelsen kommer ha bättre förutsättningar än vad 
årets styrelse har haft.  
 
Med denna verksamhetsberättelse vill styrelsen för 2021 tacka för sig, och vi önskar nya 
styrelsen ett varmt lycka till med sitt nya och väldigt roliga uppdrag!  
 
 
Kalmar 20220309 
__________________________ 
Ort & Datum  
 

 
    Alexander Finstad                     
    Ordförande   
    firmatecknare  
 

   
  Ali Hesham                                 
  Vice ordförande                            
 

 
Tin Eriksson 
kassör 
firmatecknare  
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