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Hej!

Ett nytt år har börjat och vi ser att vi har en spännande vår framför 
oss. Öppna onsdagar på Huset har dragit igång efter helguppehål-
let och i detta brev kan du läsa mer om vad som händer. Fram till 
årsmötet i mars ska vi sammanfatta föregående år och staka ut rikt-
ningen med ny verksamhetsplan och val av styrelse m.m. Senare i vår 
kommer vi att fira att vår fantastiska förening - RFSL Stockholm - nu 
har blivit en 40-åring. Vi kommer också att delta på förbundskongres-
sen som i år kommer att äga rum i Gävle. Då är vi med och påverkar 
vilken riktning vi vill att RFSL i Sverige ska gå år.

Richard Svahn     
Ordförande     
richard.svahn@stockholm.rfsl.se   
076-787 65 51     

Johanna Dexter Wistedt
Vice ordförande
johanna.wistedt@stockholm.rfsl.se
076-787 65 52



Kallelse till årsmöte
Alla medlemmar i RFSL Stockholm inbjuds 
härmed till årsmöte 2012.

Dag: Lördagen den 24 mars 2012
Tid: 15.00-17.00
Plats: Hyllan, Huset, Sveavägen 59, Stockholm

Förslag på dagordning:
1. Årsmötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
4. Val av årsmötespresidium
a. Mötesordförande
b. Mötessekreterare
c. Val av protokolljusterare
d. Val av rösträknare
5. Fastställande av dagordningen
6. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska  
    berättelse
7. Revisorernas berättelse
8. Fastställande av resultat- och balansräkning
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Propositioner
11. Motioner
12. Fastställande av verksamhetsplan och 
      budget för verksamhetsåret.
13. Val:
a. Styrelse
i. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen
ii. Ordförande
iii. Kassör
iv. Övriga ordinarie ledamöter**

**vid val av övriga ledamöter kan även 
t.ex. vice ordförande, sekreterare eller 
andra benämnda ledamotsposter utses

b. Kongressombud
c. Valberedning
d. Revisorer
e. Ev arbetsgrupper/övriga förtroendevalda
14. Övriga frågor (ej beslutsfrågor)
15. Mötets avslutande.

Vill du skriva en motion, ska du mejla in den 
senast den 24 februari till richard.svahn@
stockholm.rfsl.se Senast den 10 mars kommer 
verksamhetsberättelse för 2011, revisorernas 
berättelse, förslag på verksamhetsplan för 2012, 
valberedningens förslag finnas tillgängliga vid 
kansliet och på hemsidan.

Vill du vara med och styra 
skutan nästa år?
Nu öppnar vi upp för kandidaturer till att sitta i styrelsen 
för RFSL Stockholm efter årsmötet i mars. Vi söker många 
olika personer och personligheter så har du ett politiskt driv 
eller kanske ett brinnande socialt patos? Är du en organisa-
tionsgud eller har du gått och funderat på saker som kunde 
bli lite bättre i distriktet? Då borde du skicka in en ansökan 
direkt!
   Vi vill att du i din ansökan utöver namn, ålder och kon-
taktuppgifter, bifogar en lista med vilka tidigare erfaren-
heter du har som du tror att du kan använda i ditt arbete i 
RFSL Stockholms styrelse. Vi vill också att du skickar med 
ett personligt brev där du berättar om varför du kandiderar 
och hur du ser på din eventuella roll i styrelsen.
Känner du någon som du tycker borde sitta i styrelsen? 
Uppmana den personen att skicka in en kandidatur.
   Sista dag att skicka in sin kandidatur är 25 februari. 
Frågor eller synpunkter går utmärkt att maila till:  
valberedning@stockholm.rfsl.se

Ung och Trans!
 

För dig som är ung och trans har RFSL Stockholm två 
grupper under våren.
 
Stödgrupp är för dig som är mellan 15-25 år och som 
befinner dig inom vården för transsexualism. Kanske har 
du fått remiss och väntar på att bli kallad till ett första möte 
eller så går du i utredning eller får könskorrigerande vård. 
Gruppen ses vid åtta tillfällen och hålls av två kuratorer. 
Här får man träffa personer med liknande erfarenheter 
som en själv. Nästa grupp startar onsdagen den 8 februari. 
Det är gratis att delta men man måste anmäla sig. Skicka 
din anmälan till transit@stockholm.rfsl.se  och märk mailet 
”Stödgrupp”.
 
Samtalsgrupp är för dig som är mellan 15-25 år och som 
identifierar dig som trans på något sätt. Gruppen ses vid 
åtta tillfällen och hålls av två ledare.  Gruppen startar tis-
dagen den 20 mars. Det är gratis att delta men man måste 
anmäla sig.
   Skicka din anmälan till transit@stockholm.rfsl.se och 
märk mailet ”Samtalsgrupp”.



Enligt ett nytt beslut från Karolinska universitetss-
jukhuset har kvinnliga par numera möjlighet att välja 
vem av kvinnorna som ska bära barn nummer två 
– det vill säga vem som kan få tillgång till assisterad 
befruktning för att kunna få ett syskon till ett barn 
som kvinnorna redan är föräldrar till. Tidigare an-
såg landstinget att endast den kvinna som födde det 
första barnet kunde få tillgång till syskonbehandling. 
Beslutet följde på ett överklagande av ett avslagsbeslut 
från Karolinska som skickades till Kerstin Axelsson, 

som tillsammans med sin sambo önskade bli förälder 
till ytterligare ett barn, denna gång buret av Kerstin. 
Juristen Kerstin Burman var ombud för Kerstin Axels-
son för RFSL:s räkning. RFSL Stockholm drev under 
sommaren en kampanj under namnet ”Låt båda bära 
barn”, som syftade just till att förändra landstingets 
policy på detta område. Inom ramen för kampanjen 
har ordföranden Richard Svahn och vice ordförande 
Johanna Wistedt bland annat träffat landstingspolitiker 
för att diskutera frågan.

Båda får nu bära barn i Stockholm

Startgrupp för icke-heterosexuella över 25 år
En startgrupp är ett samtalsforum för personer som är homo-  
eller bisexuella och som har behov av att träffa andra i liknande 
situation. Gruppen ses vid sex tillfällen och hålls av två ledare. 
Nästa grupp startar onsdagen den 22 februari. Det är gratis att 
delta men man måste anmäla sig. Skicka din anmälan till  
startgrupp@stockholm.rfsl.se.
 
Egalia fyller fem år!
Det har nu gått fem år sedan Egalia den 26 januari 2007 slog 
upp dörrarna för unga hbtq-personer  i åldrarna 13-19. Sedan 
starten har Egalia haft ca 2500 besök om året av unga personer 
som är i behov av en plats där de kan få vara sig själva. Vi kom-
mer under våren att ställa till med kalas för Egalia så håll koll på 
hemsidan (www.egaliaung.se) för exakt datum. Vill man ge Egalia 
en födelsedagspresent så kan man sätta in en slant på bankgiro 
273-4382.  Hurra för Egalia! För er under 20 år så öppnar Egalia 
för terminen den 23 januari. Vi ses!

Nytt projekt för hbt-ungdomar!
RFSL Stockholm har beviljats projektmedel från Arvsfonden för 
att starta upp en plattform på internet där unga hbt-personer i 
åldrarna 13-25 ska kunna få stöd i form av en mentorskontakt. 
Projektet har fått namnet Trampolin och kommer att sätta igång 
med verksamhet i början av nästa år. Vi svarar gärna på frågor 
om projektet för alla nyfikna! Kontakt: info@stockholm.rfsl.se

Ny grupp för unga killar!
Är du kille som gillar killar? Är du under 25 år? Kom och gå vår 
nya grupp Kompassen: för killar, om kill-grejer! Vi ses vid sex 
tillfällen under april och maj och pratar om hur man kan träffa 
andra, komma ut och tänka kring sex och relationer. Två samtal-
sledare ser till att alla få delta så mycket eller lite de vill och att du 
känner dig trygg i gruppen. För mer information och anmälan, 
hör av dig till kompassen@stockholm.rfsl.se



Mer information? 
Den senaste information hittar du alltid på vår hemsida, eller i vår grupp på Facebook, sök ”RFSL 
Stockholm”. Om du tillhör en aktivistgrupp och vill sprida information till andra medlemmar, skicka 
e-post till info@stockholm.rfsl.se, så kommer det med i nästa utskick. 

Kontakta RFSL Stockholm
Telefon: 08- 501 629 50 (Kansliets telefon är bemannad vardagar kl. 10-12 och kl.13-15. 
På vår hemsida hittar du direktnummer till personalen på vårt kansli)
Hemsida: www.rfsl.se/stockholm 
Besöksadress: Sveavägen 59, Stockholm T-bana: Rådmansgatan
E-post: info@stockholm.rfsl.se

Kontakta ordförande Richard Svahn
Telefon: 0767-876551
E-post: richard.svahn@stockholm.rfsl.se

Hälsodag på Huset
Söndagen den 11 mars kl 11-17 kommer vi att hålla 
en Hälsodag på Huset. Tanken är att fokusera både på 
psykisk och fysisk hälsa. Förslag på deltagare är: Trans-
form, Fat:Up, skribenterna bakom Ätstört-antologin, 
representant från AA, Psykradikal, nätverket Asexuella, 
representant för Björnbröder (fokus på skönhetsideal 
inom bögvärlden), Christian Antoni Möllerup från 
RFSL talar om äldres sexuella hälsa, Regnbågen m.m. 
Eventuellt tillkommer även behandlingar, massage etc, 
till reducerat pris.

Föreningen fyller 40 år
Tiden går fort och år 2012 fyller RFSL Stockholm 40 
år. Detta firar vi med en fest. Mer information kom-
mer, men boka redan nu in lördagen den 28 april.

Kongress 2012
Senare i vår, den 11-13 maj pågår förbundets kongress 
i Gävle. Då väljs ny förbundsstyrelse och förbundets 
politiska riktning stakas ut.

Öppna onsdagar på Huset
Under våren fortsätter de öppna onsdagarna på 
Huset. Det börjar kl 18.00 med fika och slutar senast 
kl 20.00. Föredragen brukar börja ca kl 18.30. Håll 
utkik på föreningens hemsida och facebooksida för 
mer information. Terminen innehåller bland annat 
prova på- queersalsa den 25 januari samt en debatt om 
SCUM-manifestet den 7 mars (med anledning av inter-
nationella kvinnodagen 8 mars). Utöver detta kommer 
vi att ha en vår där vi hoppas kunna erbjuda:
RFSU’s bdsm-grupp, infokväll för anhöriga till 

transpersoner, nätverket Asexuella, körverksamhet, 
självförsvar, Hof  (homosexuella inom försvaret) samt 
fokus queer film.

Bögbokcirkel
På första öppna onsdagen för året gick startskottet för 
en bögbokcirkel. Fler tillfällen äger rum under våren. 
Är du intresserad? Se kalendariet på hemsidan eller 
mejla Johan josundstrom@gmail.com eller Sebastian 
sebbe.waller@gmail.com

Gotland åter ny avdelning
Efter en tid med öppet förhållande mellan RFSL 
Stockholm och RFSL Gotland har avdelningarna 
beslutat att gå skilda vägar. Det innebär att RFSL 
Gotland återskapas som egen avdelning. RFSL har 
nu flera medlemmar som är engagerade på Gotland 
och vill därför återgå till en egen organisation. Den 9 
februari äger konstituerande möte rum och ny styrelse 
väljs. Vill du vara med och bygga upp RFSL Gotland, 
kontakta Petra Guteskär på p.guteskar@hotmail.com 
Observera att du som är medlem idag kvarstår som 
medlem i RFSL Stockholm om du inte aktivt anmäler 
att du vill ingå i Gotlandsavdelningen. Vill du vara 
medlem i Gotlandsavdelningen kan du kontakta för-
bundet på avdelningsombudsman@rfsl.se

Medlemsbrev per e-post
Vill du fortsättninsvis få detta medlemsbrev 
och andra utskick per e-post. Gå in på 
Medlemstorget på www.rfsl.se och se till att 
din e-postadress är aktuell. 


