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Malmö Pride 2022 Malmö Pride 2022

6-10 juli arrangeras Malmö Pride 2022, i
Malmö.

Between 6-10 July, this year's Malmö
Pride will take place in Malmö.

Vårt ledmotiv för årets Malmö Pride är att
skapa en festival som kan följa upp förra
årets WorldPride på ett värdigt sätt
anpassat för Malmö med chans på
revansch på de publika arrangemangen
såsom konserter och fester, som gick
förlorade som resultat av pandemin,
samtidigt som vi behåller den politiska
ansatsen och kunskapsdelen.
Målsättningen är även att festivalen
verkligen ska vara en trygg plats för ALLA
HBTQIA+personer att känna trygghet och
gemenskap med varandra. Vi ser hur olika
strukturer i samhället snedfördelar dessa
möjligheter bland befolkningen. Därför
arbetar vi intersektionellt för att främja
trygghet och gemenskap för alla.

Our lead motive for this year’s Malmö
Pride is to create a festival which can
follow up last year’s WorldPride, on a
scale adapted to Malmö, with a chance to
bring back what was lost as a result of the
pandemic, such as the concerts and
parties whilst maintaining the political
aspects and undertone of Pride. The goal
is to make the festival a safe place for ALL
LGBTQIA + people to feel safety and
community with each other. We see how
different structures in society skew these
opportunities among the population. That
is why we work intersectionality to
promote safety and community for all.

Projektets olika delar The different parts of the project

Malmö Pride är en folkfest innehållandes
kulturupplevelser, kunskapsspridning,
parad och diskussioner. Den primära
målgruppen är HBTQIA+personer, men
eventet och den politiska påverkan når
även utanför queer-gemenskapen. Detta
behövs för att skapa attitydförändringar i
samhället på lång sikt. Sammanhanget är
även viktigt för att skapa förståelse,
gemenskap och solidaritet mellan olika

Malmö Pride is an event for the people
containing cultural experiences,
dissemination of knowledge, parades and
discussions. The primary target group is
the LGBTQIA+ people, but the event and
the political impact will reach outside the
queer community. That is needed to
create changes in attitudes in society in
the long run. The context is important to
create understanding, community and
solidarity between different groups



grupper inom HBTQIA+paraplyet,
allierade och generella samhället.

De mest omfattande delarna av festivalen
Malmö Pride 2022 är;  PridePark, Pride
House, Youth Pride och inte minst
festernas och paradens återkomst!

Årets festival kommer bli en fortsättning
av många samarbeten som etablerades
under WorldPride 2021.  Även nya
organisationer kommer bidra till
skapandet av Malmö Pride 2021 och vi ser
potential i att både förvalta, stärka och
utveckla eventet ytterligare när
föreningen nu återgår till att fokusera på
enbart festivalen i Malmö.

En ny målsättning för Malmö Pride under
året 2022 och 2023 kommer även vara att
arbeta för att arrangera aktiviteter och
mindre evenemang även före och efter
festivalerna för att säkerställa att vi inte
enbart verkar för communityt under en
vecka per år. Vi tror att detta kan skapa ett
merintresse för sommarens större
evenemang men även skapa plattform och
knytpunkt för HBTQAI+-personer
genomgående under året. Detta kommer
till en början främst märkas genom
Medlemsmötenas arrangemang och
senare utvidgas (se: Medlemmar och
Volontärer nedan)

within the LGBTQIA+ umbrella, allies and
society.

In Malmö Pride 2022 the primary aspects
for the event will be: PridePark, Pride
House, Youth Pride and not the least the
return of the parade and parties!

This year's festival will be a continuation
of the many collaborations that were
established during WorldPride 2021.
Additional new organisations will
contribute in creating Malmö Pride 2021
and we see huge potential in
strengthening, managing and developing
the event further now that the
organisation go back to solely focus on the
festival in Malmö.

A new goal for Malmö Pride during 2022
and 2023 will also be to work towards
arranging activity and smaller events both
pre- and post the main festival to secure
the on-going work for the community,
rather than only once per year.
We believe that this can create an
increased interest for the bigger event
during the summer but furthermore act as
a platform and meeting point for
LGBTQAI+-people throughout the year.
This will to begin with mostly be visible
through the arrangements of the
Members Meetings and later on expand
(see: Members & Volunteers below)

Om festivalen Malmö Pride 2022 About the festival Malmö Pride 2022

Pride Park Pride Park

Pride Pride kommer agera kärnan av
Malmö Pride 2022, och läggs detta år i
Folkets Park. Det är här den huvudsakliga
aktiviteten i regi av Malmö Pride kommer
äga rum och agera knutpunkt.

Genom att skapa en trygg plats med högt i
tak där frågor får ett sammanhang kan

Pride Park is the core of  Malmö Pride
2022, and will this year be situated in
Folkets Park. This is where the main
activity organised by Malmö Pride will
happen and gather people.

By creating a safe place with a high ceiling
where issues have a context, different



olika perspektiv på HBTQIA+ kampen
stärkas och breddas.

Med stöd från Folkets Park och Malmö
Stad ser vi nu igenom olika alternativ på
hur vi kan skapa årets Pride Park.
Ett alternativ vi tittar på är att sätta upp
tält och mindre scener som sprids i
parken samt en huvudscen för konserter
mm.  Det finns även potential att
samarbeta med de kommersiella
aktörerna i parken som skulle kunna
husera aktivitet på dagtid och
mingel/fest-aktivitet på kvällstid.

Pride Park kommer innehålla interaktiva
aktiviteter, scenframträdanden,
kunskapsspridning och fester mm. I
parken  kommer det finnas utrymme för
utställare (sponsorer och
samarbetspartners), scener för musik och
scenkonst, föreläsningar, workshops,
seminarier, politiska samtal,
matförsäljning, tränings- och
dansaktivitet, dejting, klubbar,
utomhusbio eller fotbolls-visningar på
storskärm och mycket mer!

perspectives on the LGBTQIA+-struggle
can be strengthened and broadened.

Pride Park will be created with support
from Folkets Park and Malmö Stad. We are
currently looking into various options in
how to create this area. One option is to
set up various tents and small stages
spread out in the park, alongside a
mainstage (for concerts etc.) and
potentially a screen. There is potential to
collaborate with other companies in the
park, which could host activity in the
daytime and mingle/party events in the
evening.

This is done through lectures, workshops,
debates, film screenings and other
program items where issues concerning
the target group's living conditions and
presuppositions come to the fore. The
program points are built by and with the
community, where ongoing needs and
debates can be deepened and engaged by
letting activists, organizations,
individuals, lecturers, researchers and
experts meet.

Pride House - Kunskapsprogrammet

Pride House kommer att främst att äga
rum i fysiska miljöer men även ha digitala
inslag. Årets Pride House innefattar bland
annat föreläsningar, workshops, debatter,
filmvisningar och andra programpunkter
där frågor som rör målgruppens
livsvillkor och förutsättningar hamnar i
centrum. Programpunkterna byggs av och
med communityn, där pågående behov
och debatter kan fördjupas och engagera
genom att aktivister, föreningar,
privatpersoner, föreläsare, forskare och
sakkunniga möts. Pride House är gratis för
alla besökare och innehållet spänner över
en enorm bredd, där frågor som rör
politik, lust och sexualitet, hälsa, kultur,
arbete, familj, våld och mycket mer

Pride House - The Knowledge Hub

Pride House will primarily take place in
physical environments with selected
digital content as an addition. This year’s
Pride House will contain lectures,
workshops, debates, film screenings and
other activities where questions regarding
the target groups life conditions and
societal function is placed in the spotlight.
All activities are free for all visitors and
the content spans a huge breadth, where
issues related to politics, desire and
sexuality, health , culture, work, family,
violence and much more are discussed. To
create an interactive space, lectures are
mixed with workshops, courses and do it
yourself, with social spaces where it is
also possible to just be. Furthermore,



dryftas. För att skapa ett interaktivt
utrymme blandas föreläsningar med
workshops, kurser och do it yourself, med
sociala utrymmen där det också är möjligt
att bara vara. Olika pop-up-utställningar
kommer även finnas i parken under
Malmö Pride-veckan.

Detta år kommer inte Pride House vara en
en samlad plats, utan spridas ut både i
Pride Park och närområdet Folkets Park.
Det finns en pågående dialog med platser
och aktörer där vi tidigare haft Pride
House, där delar av presentationer,
föreläsningar och mingel-aktiviteter kan
arrangeras.

Aktivitet för unga hålls på Youth Pride
som huseras av Arena 305 och stora delar
av Pride House-programmet genomförs i
Pride Park.

Barnens Pride & Regnbågsfamiljer

Barnens Pride.

I årets Malmö Pride förläggs Barnens
Pride som del av Pride Park i Folkets Park.
Barnens Pride kommer skapas genom
dagsaktiviteter för barn, unga och
regnbågsfamiljer. Att få lära sig om och
förstå att alla människors lika värde är
viktigt att värna om kan inte börja för
tidigt. Med hjälp av lek, workshops, film,
samtal och mycket mer vill Malmö Pride
måla upp en öppen och tillåtande miljö
där barnets bästa alltid ligger i fokus.

Tillsammans med Folkets Park och
externa kulturproducenter byggs
programmet upp fyllt av musik,
utomhusbio, konstutställningar,
performance och samtal. Här finns även
plats för utställare som är relevanta för
målgrupperna.

Regnbågsfamiljer.

various pop-up exhibits will be available
to all visitors in different parts of Pride
Park.

This year, Pride House will not be situated
in one spot, but rather be spread both
within Pride Park as well as locations near
Folkets Park.
There is a dialogue with other companies
and actors where we’ve previously had
Pride House, in which parts of the
presentations, lectures and
mingle-activities can potentially be
hosted.

Activity for youth will be placed at Youth
Pride which this year is housed by Arena
305 and large portions of the Pride
House-programme will be offered and
take place in Pride Park.

Childrens Pride & Rainbow Families

Childrens Pride.

Childrens Pride will take place as part of
Pride Park in Folkets Park.
This will be organised through day
activities for children, young and rainbow
families. Learning and understanding that
the equal value of all human beings is
important to safeguard cannot begin too
early. With the help of play, workshops,
film, conversations and much more,
Malmö Pride wants to paint an open and
permissive environment where the child's
best interests are always in focus.

Together with Folkets Park and external
producers in the culture sector, the
programme will be filled with music,
outdoors-cinema, art exhibitions,
performances and talks. There will also be
decorations and interactive exhibitions
catered for this specific target group.

Rainbow Families.



Att leva, eller vilja leva, som en
normbrytande familj är något som vi vill
uppmärksamma och belysa. Dels genom
att skapa mötesplatser för
erfarenhetsutbyte men även för att skapa
gemenskap och samhörighet. I
programmet för Pride Park kommer det
arrangeras olika former av
kunskapsspridning och träffpunkter för
Regnbågsfamiljer.

To live, or wish to live, outside the norm
as a family is something that Malmö Pride
wants to shed light on. Partly by creating
meeting points to exchange experience
but also to create community and unity. In
the Pride Park-programme there will be
different forms of educational and “get
together”-based activities for Rainbow
Families.

Youth Pride Youth Pride

HBTQIA+ ungdomar är en viktig del av
vårt community som kräver ett särskilt
fokus, dels när det gäller trygghet men
även vad gäller programutbud. Tryggheten
säkrar vi genom att arrangera Youth Pride
på en egen avgränsad plats där vuxna
endast får tillträde efter samtycke från
ungdomarna.

Årets Youth Pride kommer till största del
huseras av Arena 305 - Musik och
Kulturhus som ligger på Lönngatan.
Kulturhuset kommer arrangera speciellt
framtagen aktivitet för målgruppen vilken
kommer innefatta workshops, disco,
framträdanden, föreläsningar och andra
mingelaktiviteter.
Vi ser Arena 305 som en enorm tillgång
som säkrar att ungdomar får sin egen
plats med fokus på dem som fortfarande
ligger nära nog till Pride Park. Dessa
kommer även bistå med egen
personalgrupp som specifikt fokuserar på
skapandet av Youth Pride.

Vi kommer också att samarbeta med våra
upparbetade kontakter som varit med och
skapat Youth Pride 2020 och 2021, bland
annat Habitat-Q, BUFF och RFSU

LGBTQIA+ young people are an important
part of our community, which requires a
special focus, partly in terms of safety but
also in terms of programs. We ensure
safety by arranging Youth Pride in a
separate limited place where adults only
get access with the consent of the young
people.

This year’s Youth Pride will first and
foremost take place at Arena 305 - Music
and Culturehouse, situated at Lönngatan.
The Culture House will host a specifically
tailored programme for the
LGBTQAI+-youth which will include
workshops, disco, performances, lectures
and other mingle-events.
We see Arena 305 to be a huge asset to the
festival, ensuring that our youth get their
own Pride-spot with focus on them, which
is still in close proximity to Pride Park.
The house will also contribute with their
own personnel who specifically focus on
creating Youth Pride.

Furthermore, we will continue the
established collaborations from Youth
Pride 2020 and 2021, who are Habitat-Q,
BUFF and RFSU amongst others.

Prideparaden Pride Parade



Ingen Pridefestival utan en parad! brukar
det låta. Prideparaden är en manifestation
för att visa och få fler att förstå att
HBTQIA+ personer idag inte har samma
möjligheter att leva det livet de vill leva.
PrideParaden är en uppsamling som
bryggar olika stadsdelar och genomsyrar
staden i sann regnbågsanda. Paraden är
även ett firande av framgångar, både idag
och historiskt sett.

Just nu är arbetet med att planera paraden
vad gäller rutt och startplats igång där vi
ser över en rad olika alternativ som
slutgiltigt sätts beroende på tillstånd och
möjligheter från polismyndighet och
stadskontoret.

No Pride Festival without a parade! It is
usually expressed. The Pride Parade is a
manifestation to show and make more
people understand that LGBTQIA+-people
today do not have the same opportunities
to live the life they wish to live. The
parade is a collective force which bridges
various parts of the city and permeates it
in the true spirit of the movement. Pride
Parade is also a celebration of success and
achievements of the LGBTQAI+,, both
today and historically.

Currently we are planning the parade,
defining a route and starting point,
looking at various options that will be
decided based on availability and
permission of the authorities in Malmö.

Festerna

Efter två års Malmö Pride utan fester vill
vi nu detta år satsa extra på våra fest och
konsert arrangemang. Dessa kommer
genomföras som klubb-kvällar i
samarbeten med uteställen i Malmö.

Två klubbar som i dagsläget har
diskuterats är årliga Klubb Kit, en klubb
för kvinnor och icke-binära samt en
nostalgi-kväll för gayklubben Indigo.
Utöver dessa önskar Malmö Pride, givet
att restriktionerna tillåter, anordna en stor
slutfest.

Dialog har påbörjats med flera
klubbarrangörer som alla uttryckt
intresse att agera värdar för
klubb-arrangemang.

Parties

After two years of Malmö Pride without
parties, we now wish to put an extra effort
into club evenings and concerts this year.
These will be arranged and hosted by
known venues in Malmö.

Two clubs that are currently discussed are
the annual Klubb Kit, a club for women
and non-binary people as well as a
nostalgic reunion of the former club
Indigo. Along with these Malmö Pride
wishes to, if restrictions allow, to organise
a big afterparty.

A dialogue has begun with various club
organisers along with others, who have all
expressed an interest in arranging and
hosting club-events as part of the festival.



Hur vi arbetar utifrån Covid-19 How we work based on Covid-19

Till årets Pride-evenemang arbetar vi
främst utifrån att kunna genomföra
festivalen med minimala restriktioner.
Dock implementerar vi löpande strategier
i linje med Folkhälsomyndighetens
rekommendationer och tar slutgiltiga
beslut kring publika arrangemang senast i
början av juni.

Det kommer finnas en digital strategi och
närvaro under Malmö Pride 2022, som
komplement eller alternativ ifall fysiska
möten ej kommer vara möjliga.
Vi tar med oss de lärdomar kring
digitalisering som vi fått från senaste års
festivaler och kommer återanvända ett
selektivt urval av inspelat material.

In this year's Pride-festival, we work from
the premises that everything can be done
with minimal restrictions. However, we
are implementing continuous strategies in
line with Folkhälsomyndighetens
recommendations and will make final
decisions around public events at the very
latest in early June.

There will be a digital strategy and
presence during Malmö Pride 2022, as a
complement or alternative if physical
events will not be possible.
We bring our gained knowledge of
digitalisation from the past two festivals
and will reuse a selection of previously
recorded material.

Kommunikation Communication

Genomgående under året kommer det
vara extra viktigt för föreningen Malmö
Pride att ha en tydlig kommunikation och
strategi gällande såväl föreningen som
festivalen. Styrelsen kommer prioritera ett
utvecklingsarbete av förenings
kommunikationen till medlemmar och
andra intresserade för att kunna säkra
föreningens varumärke och långsiktighet
bortom enbart Malmö Pride 2022. Då
communityt i Malmö inte är helt
svenskspråkigt ligger det också i
föreningens intresse att fortsatt
kommunicera ut information på både
svenska och engelska, något som gjorts
under styrelseåret 2021.

Throughout the year, it will be extra
important for the organization Malmö
Pride to have a clear communication and
strategy regarding the organization as
well as the festival. The board will
prioritize a development work of the
organization's communication to
members and other interested parties in
order to secure the organization's brand
and longevity past only Malmö Pride
2022. As the community in Malmö is not
entirely Swedish-speaking, it is also in the
organization's interest to continue
communicating the information in both
Swedish and English, which has been
done throughout 2021.



Community Community

Malmö Pride ser det som ytterst
prioriterat att hålla dialogen inom
communityt öppen.

Malmö Pride sees it as a top priority to
keep the dialogue within the community
open.

Malmö Pride vill under året arbeta för att
vara en större del av community i Malmö
än en festival som varar några dagar per
år. Detta innebär att se över vilka
mötesplatser och forum som Malmö Pride
kan organisera för att bättre tjäna
hbtqia+-personer i Malmö och hur detta
arbete kan utföras löpande under året -
inkluderat för- och efterarbete.

During the year, Malmö Pride wants to
work to be a larger part of the community
in Malmö, rather than just being a festival
that lasts a few days a year. This means
reviewing which meeting places and
forums Malmö Pride can organize to
better serve LGBTQIA + people in Malmö
and how this work can be performed
throughout the year.

Anställda Employees

Antalet anställda som föreningen kommer
att ha under året är svårt att sia då vi
söker medel för att kunna finansiera
verksamhet såväl som operativt ansvariga
för dem. Det är beslutat att Anna Tenfält
kommer vara anställd hos organisationen
och tillsatt projektledare för årets festival.
Fram till festivalen ligger fokus på att
kunna finansiera de som operativt ska
genomföra detta event. Efter Malmö Pride
2022 ligger fokus på att finna relevant
finansiering till förberedelse arbetet samt
skapandet av 2023 års Malmö Pride.

I den höga ambition styrelsen har för
Malmö Pride som organisation, kommer
det även krävas finansiella medel för att
ha en anställd tillsatt utöver enbart
festival-perioden.

The number of employees that the
organization will have during the year is
difficult to predict as we are looking for
funds to be able to finance activities as
well as those operationally responsible for
them. It has been decided by the board to
have Anna Tenfält employed at the
organisation and as Projectmanager for
this year’s festival. Up until the event, the
focus will be to finance those who will
execute the event operatively. Following
Malmö Pride 2022 the focus will be to find
relevant funding for preparations and the
making of Malmö Pride 2023.

With the high ambitions the Board has for
Malmö Pride as an organisation, it will
also require financial means to have an
employee past the festival-period.

Medlemmar och
volontärer

Members and Volunteers



Föreningens medlemmar är något av det
absolut viktigaste vi har. Medlemskap i
Malmö Pride ska inte bara uppmuntras
under året, utan även utvecklas till något
som tydligare ger personen förmåner av
olika slag.

Under 2022/23 är ambitionen att återgå
till fysiska sammankomster för
medlemsmöten, givet att detta är möjligt
enligt Folkhälsomyndighetens
rekommendationer. Mötena skall inte
enbart vara informativa utan även en
möjlighet för att mötas och samla
communityt.

The members of the organization are one
of the most important things we have.
Membership in Malmö Pride should not
only be encouraged during the year, but
also developed into something that more
clearly gives the person benefits of
various kinds.

The ambition for 2022/23 is to revert to
physical gatherings for Members
meetings, given that this is possibly in
accordance with Folkhälsomyndighetens
recommendations. The meetings should
not only be informative but also an
opportunity to meet and assemble the
community and members.

I denna anda av medlemsvård kommer
det hållas ett flertal medlemsmöten. Dessa
arrangeras på olika platser i Malmö och
kommer utöver enbart mötet, agera
träffpunkt. Det kommer även ges
möjlighet till input om föreningens
framtid och feedback kring det pågående
arbetet. Vi vill att medlemskåren ska vara
en aktiv del av arbetet med den riktning
föreningen tar och hoppas även etablera
ytterligare engagemang 2022.

In this spirit of member care, a number of
member meetings will be held. These will
be arranged in various spots in Malmö
and will act as a meeting point as an
extension of the meeting.  There will also
be opportunity for input on the
organization's future and feedback on the
current work. We want the members to be
an active part of the work with the
direction the organization takes and
furthermore hope to establish further
engagement in 2022.

Då Malmö Pride är en ideell förening är vi
beroende av de insatser som våra
medlemmar gör på volontärbasis i olika
stadier av de evenemang vi arrangerar. Då
vi nu står inför att skapa en festival, efter
det största eventet vi arrangerat, kommer
vi behöva lägga stort fokus på att
rekrytera nya volontärer men även värna
om den volontärsbas vi etablerade under
WorldPride 2021.

Cirka 50-100 ideella funktionärer
beräknas finnas på plats och hjälpa till
under den 5 dagar långa festivalen. De
volontärer som som hjälper till med
Malmö Pride kommer att utbildas i
bemötande och säkerhet och för att de

As Malmö Pride is a non-profit
organization, we are dependent on the
efforts that our members make on a
volunteer basis in different stages of the
events we arrange. As we are now facing
the making of a festival, after the biggest
event we have arranged, we will need to
put a lot of focus on maintaining the
connections that were made and
maintaining the relations built with the
volunteers from the past years.
Approximately 50-100 volunteer stewards
will be on site to help during the 5 day
long festival. These will all receive an
in-house training on treatment and
security, so that they can competently
perform the tasks they are assigned.



kompetent ska kunna utföra de uppdrag
de blir tilldelade.

Administration och
ekonomi

Administration and
finances

Administrationen inom föreningen ska
naturligtvis ske strukturerat och
förtroendeingivande. Mycket arbete har
skett på fronten att strömlinjeforma
administrations- och
dokumentationskedjor. Detta är ett arbete
som sällan tar slut och som under året
fortsatt kommer utvecklas.

The administration within the
organization must, of course, be
structured and trust-inspiring. A lot of
work has been done on the front to
streamlining administration and
documentation chains. This is a work that
rarely ends and which during the year will
continue to be developed.

Styrelsen är kollektivt ansvarig för
föreningens ekonomi, inte bara för årets
budget utan även för det långsiktiga
strategiska arbetet. Vi ska använda våra
pengar där det behövs och vara
sparsamma när det går att vara det utan
att verksamheten blir lidande. Styrelsen
ska säkerställa att det finns tillräckligt
med medel för genomförandet av Malmö
Pride 2022, samt för resten av året efter
att evenemanget är genomfört. Styrelsen
ska också se till att budget följs och att all
verksamhet är ekonomiskt hållbar. Det
ligger på styrelsen att söka finansiering
för föreningens verksamhet utöver
föreningens befintliga ekonomiska
resurser. För övrigt om ekonomi, se
budget.

The board is collectively responsible for
the organization's finances, not only for
this year's budget but also for the
strategic work. We must use our money
where it is needed and be frugal when it is
possible to do so without the activities
suffering. The board must ensure that
there are sufficient funds for the
completion of Malmö Pride 2022, as well
as for the rest of the year after the event
has been completed. The board must also
ensure that the budget is complied with
and that all activities are financially
sustainable. It is up to the board to seek
funding for the organization's activities
outside the existing financial resources.
For information on finances, see budget.

Styrelsen The Board



Styrelsen, tillsammans med dess
anställda, ansvarar kollektivt för
föreningens organisatoriska arbete, samt
för att verksamhetsplanen verkställs.
Styrelsen ska göra en årsplanering och
anta andra rutiner som bedöms
nödvändiga för sitt arbete. Styrelsen ska
inom sig fördela arbetet med olika delar
av verksamhetsplanen och av styrelsens
ansvarsområden. Styrelsen ska ha minst 9
möten under året.

The board is collectively responsible,
together with its employees, for the
organization's organizational work, as
well as for the implementation of the
work plan. The board shall make an
annual plan and adopt other routines that
are deemed necessary for its work. The
board shall distribute the work within
itself with different parts of the work plan
and of the board's areas of responsibility.
The board must have at least 9 meetings
during the year.


