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INLEDNING
Valåret 2010 var ett år då föreningens arbete med lokalpolitisk påverkan tog större plats
och där medlemmarnas perspektiv varit i fokus. Det har varit ett år som präglats av
IUDPJnQJDUI|UI|UHQLQJHQHIWHUÁHUDnUDYYLNDQGHPHGOHPVDQWDOIlUUHDNWLYLWHWHUSn
+XVHWRFKQHJDWLYDHNRQRPLVNDUHVXOWDW9LKDUQX|NDWDQWDOHWPHGOHPPDUYLKDUÁHU
aktiviteter på Huset och öppna medlemskvällar har återigen startat efter uppehåll under
cirka ett år.
Ett idogt ekonomiskt arbete under de senaste två åren har lett fram till att föreningen
KDUHWWOLWHWSRVLWLYWUHVXOWDWI|UnUHWPHQIUDPI|UDOOWÀQQVHQJRGNlQQHGRPRPYLOND
EHKRYVRPÀQQVI|UDWWQnIUDPWLOOHQVLWXDWLRQGlUI|UHQLQJHQKDUHQPHUVWDELOJUXQG
att stå på.
Det lokalpolitiska arbetet har gett positiva resultat för föreningens ungdomsverksamhet
Egalia. För andra året i rad har Stockholms stad beviljat bidrag för att verksamheten ska
kunna fortleva dock på en mycket lägre nivå än önskat. Upplevelsen av att ideell sektor
i Stockholm är styvmoderligt hanterad av våra lokalpolitiker har förstärkts i den lokala
processen för en “Överenskommelse” mellan de idéburna aktörerna i Stockholms stad
RFKVRFLDOI|UYDOWQLQJHQVRPDQVYDUDUI|UYHUNVDPKHWVELGUDJWLOOLGHHOODRUJDQLVDWLRQHU,
dessa diskussioner har RFSL Stockholm bland annat aktivt drivit frågan om att underlätta
bidragsprocesserna i Stockholms stad.
6W\UHOVHDUEHWHWKDUYDULWLQULNWDWSnDWWInHQPHUDNWLYVW\UHOVHGlUDOODOHGDP|WHUKDU
egna ansvarsområden och tar självständigt ansvar för att bidra till föreningens utveckling
RFKYHUNVDPKHWHU,OLQMHPHGGHWWDKDUYHUNVDPKHWHUQDSnNDQVOLHWIRNXVHUDWVSnDWWKD
HWWW\GOLJWPHGOHPVSHUVSHNWLYVW\UHOVHQKDUDUUDQJHUDWPHGOHPVNYlOODURFKWUlIIDWYnUD
medlemsgrupper. Dessutom har nya former för samarbete och delaktighet mellan styrelse och personal fallit på plats. Medlemsantalet under året har ökat och Huset är fyllt av
DNWLYLWHWHUIUnQYnUDPHGOHPVJUXSSHUV\VWHURUJDQLVDWLRQHURFKH[WHUQDDNW|UHU
Under senare halvan av 2010 har också mycket arbete lagts på att få till stånd en diskussion med Fastighetskontoret om renovering av våra lokaler. Detta arbete har tyvärr varit
fruktlöst och under 2011 behöver föreningen ta ett större beslut gällande föreningslokalerna.
7YnDY5)6/6WRFNKROPVPHGOHPPDUWLOOLNDDNWLYDL*D\VHQLRUHUQDJLFNERUWXQGHUnUHW
Hans Fassbinder den 15 november och Nisse Olofsson den 4 december. Nisse var den
VRPHQJnQJVWDUWDGH*D\VHQLRUHUQD
Ett varmt tack riktas till alla som engagerat sig som volontärer i föreningen under året!
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STYRELSEN
9LGnUVP|WHWGHQPDUVYDOGHVI|OMDQGHVW\UHOVH
Anna Söderström
ledamot tillika ordförande
Reb Kerstinsdotter
ledamot tillika vice ordförande
Ulf Schyldt
ledamot tillika kassör
Katina Staf
ledamot tillika vice kassör
Omar Farjani
ledamot tillika sekreterare
Anna Carlsson
ledamot
Johanna Lazcano
ledamot
Ulrica Stjernqvist
ledamot
Richard Svahn
ledamot
Christian Valtersson
ledamot
Johanna Wistedt
ledamot
6W\UHOVHQKDUGlUHIWHULQRPVLJJMRUWI|OMDQGHDQVYDUVI|UGHOQLQJ
Anna Söderström
ledamot tillika ordförande och arbetsgivarrepresentant
Reb Kerstinsdotter
ledamot tillika vice ordförande och arbetsgivarrepresentant
Ulf Schyldt
ledamot tillika kassör
Katina Staf
ledamot tillika vice kassör
Omar Farjani
ledamot tillika sekreterare
Anna Carlsson
ledamot tillika ansvarig för förenings- och medlemsfrågor
Johanna Lazcano
ledamot tillika ansvarig för kommunikation
Ulrica Stjernqvist
ledamot tillika ansvarig för hbt utbildning
Richard Svahn
ledamot tillika ansvarig för hbt hälsa
Christian Valtersson
ledamot tillika ansvarig för kommunikation
Johanna Wistedt
ledamot tillika ansvarig för hbt ung
,QRPVW\UHOVHQÀQQVHWWSUHVLGLXPEHVWnHQGHDYRUGI|UDQGHYLFHRUGI|UDQGHNDVV|UYLFH
kassör och sekreterare.
Från styrelsen har i förtid och på egen begäran entledigats Omar Farjani och Johanna
Lazcano (under sommaren 2010).
Efter sommaren 2010 har styrelsen inom sig utsett Johanna Wistedt till sekreterare.
Styrelsen har haft minst ett möte i månaden. Vid styrelsens sammanträden har protokoll
förts. Två gånger har så kallade styrelse- och personalhelger ordnats för ett få möjlighet
till planering och diskussion.
Under våren präglades presidiets arbete av att vara aktiva på kansliet under verksamhetschefens sjukfrånvaro. Under detta arbete konstaterades att det fanns behov av att göra
en organisationsanalys med åtgärder för att förbättra den interna kommunikationen och
förhindra ett ekonomiskt underskott. Styrelsen beslutade då att arvodera ordföranden
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Styrelse: $QQD6|GHUVWU|P RUGI 5HE.HUVWLQVGRWWHU YLFHRUGI -RKDQQD:LVWHGW VHNU 8OI 
6FK\OGW NDVV|U .DWLQD6WDI  YLFHNDVV|UHMSnELOG $QQD&DUOVVRQ OHG 5LFKDUG6YDKQ OHG 
8OULFD6WMHUQTYLVW OHG &KULVWLDQ9DOWHUVVRQ OHGHMSnELOG 
Personal: 6DQQD)URVWYHUNVDPKHWVFKHI+EWXQJGRP-RMR6WHQEHUJRFK
.DWDULQD6WHQNYLVW HMSnELOGHQ +EWNXQVNDS9HURQLFD%HUJRFK6RÀH:DKOVWU|P+EWKlOVD
1LFNODV'HQQHUPDOP(YD+DQVVRQ7RELDV+HUGHU3DEOR/HLYD0DWV:UHWnV

under en tillfällig period med uppdrag att ta fram nya rutiner för detta arbete samt
marknadsföringsplaner för de verksamheter som hotades av underskott. Dessa planer
sattes i verket under senhösten och ska följas upp av styrelsen under våren 2011.
8QGHUYnUHQK|OOI|UEXQGHWNRQJUHVVL6NHOOHIWHnGlU5)6/6WRFNKROPGHOWRJ,QI|U
kongressen hölls två planeringsmöten och styrelsen lämnade också avdelningsnomineringar
till förbundsstyrelsen. Under kongressen valdes föreningens verksamhetschef till vice
förbundsordförande.
Med anledning av förtroendeuppdraget beviljades verksamhetschefen tjänstledigt och
under sommaren rekryterades en vikarierande verksamhetschef som påbörjade sin tjänst
i mitten av september.
Under valåret 2010 gjordes ett aktivt påverkansarbete med anledning av valrörelsen
WLOOVDPPDQVPHGI|UEXQGVRUJDQLVDWLRQHQ,QRPSURMHNWHW9HUNOLJKHWHQVIRONGHOWRJ
RFSL Stockholm i skapandet av en fotobok med samma namn. Elisabeth Ohlson Wallin
fotograferade bilderna till denna bok och den släpptes i samband med Almedalsveckan i
Visby i början av juli.
Styrelsen har arbetat mycket aktivt med medlemsfokuset och ansvarat för medlemsutVNLFNYLDEUHYHSRVWVDPWDUUDQJHUDW|SSQDPHGOHPVNYlOODUSn+XVHWXQGHUK|VWHQ
6

FÖRENINGEN  
RFSL Stockholm har under verksamhetsåret lyckats vända den vikande medlemstrenden.
Att öka medlemsantalet har varit ett prioriterat utvecklingsområde för föreningen.
8QGHU3ULGHYHFNDQJMRUGHVHQPLQGUHHQNlWXQGHUV|NQLQJWLOOSRWHQWLHOODPHGOHPPDU
VRPYLVDGHDWWI|UHQLQJHQLVWRUWXSSOHYVJ|UDUlWWVDNHUPHQDWWGHWEHURHQGHSnYLONHQ
W\SDYPHGOHPVNDSSHUVRQHQLIUnJDlULQWUHVVHUDGDYPnVWHYDUDHQNHOWDWWEOLPHGOHP
respektive enkelt att engagera sig mer aktivt. En övergripande slutsats har varit att den
strategiska planens föresats om att det ska vara låga trösklar till att engagera sig föreningen har stor fortsatt relevans.
Under årets gång har föreningens medlemmar kunnat delta i en rad medlemsgruppers
YHUNVDPKHWHUOLNVRPPHGOHPVNYlOODUYDUMHYHFNDSn+XVHW,PDMJLFNULNVNRQJUHQVVHQ
DYVWDSHOQGnI|UHQLQJHQI|UHWUlGGHVDYHQGHOHJDWLRQSnSHUVRQHU,MXQLGHOWRJÁHUD
personer i kampanjen “Verklighetens folk” på Almedalsveckan och i juli hade föreningen
HQIXOOVSlFNDWSURJUDPSnGHWnUOLJD6WRFNKROP3ULGHÀUDQGHW1HGDQI|OMHUHQPHUXWI|Ulig beskrivning av de olika aktiviteterna.

Medlemskvällar
Under hösten 2010 infördes de medlemskvällar som nu äger rum varje vecka på Hyllan.
7DQNHQPHGNYlOODUQDKDUYDULWDWWGHWVNDYDUDOlWWI|UPHGOHPPDURFKSRWHQWLHOODPHGOHPPDUDWWNRPPDI|UEL+XVHWRFKXSSOHYDGHWVRPHQQDWXUOLJP|WHVSODWV'HÁHVWD
NYlOODUKDUGHWYDULWHQLQEMXGHQWDODUHDOOWIUnQ)|UHQLQJHQIUnQ6XUURJDWP|GUDVNDSV
ordförande till medarbetare från RFSL-Stockholms Hbt-Hälsa. Andra kvällar har handlat
om rent sociala aktiviteter som pingis eller den gemensamma julavslutningen för föreninJHQVSHUVRQDOYRORQWlUHURFKPHGOHPPDU)OHVWEHV|NDUHXSSnWSHUVRQHUYDUGHW
när Elisabeth Ohlsson Wallin visade visade sina bilder från Jerusalemutställningen. Flera
NYlOODUKDULQWHPLQVWVRPUHDNWLRQSn6YHULJHGHPRNUDWHUQDVLQWUlGHLULNVGDJHQKDIW
PnQJIDOGRFKDQWLUDVLVPVRPWHPDEODQGDQQDWXQGHUGHQJHPHQVDPPDSDUROOHQ5)6/
mångfald. Föreningens bibliotek har också hållit öppet under dessa kvällar. Medlemskvällarna har förutom att vara en positiv mötesplats för föreningens medlemmar inneburit en
givande samarbetsplattform för styrelsen och personalen.

Medlemsgrupper
)|UHQLQJHQKDUHQUDGROLNDPHGOHPVJUXSSHUPHGROLNDLQULNWQLQJDURFKNDUDNWlUVnYlO
social som mer politisk. Ett utvecklingsområde under året har varit att i ökad grad uppPXQWUDPHGOHPVJUXSSHUQDVGHOWDJDUHWLOODWWYDUDPHGOHPPDULI|UHQLQJHQQnJRWVRPlU
YLNWLJWXUEnGHÀQDQVLHOOWRFKPHGOHPVGHPRNUDWLVNWSHUVSHNWLY

Club  Golden  Ladies
&OXE*ROGHQ/DGLHVlUHQPHGOHPVJUXSSLQRP5)6/6WRFNKROPVRPYlQGHUVLJWLOO
OHVELVNDRFKELVH[XHOODNYLQQRUIUnQnURFKXSSnW0HGOHPVWDOHWXSSJLFNYLGnUVVNLIWHW
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WLOOSHUVRQHU*UXSSHQKDUlYHQLnUIRUWVDWWVLQFDIpYHUNVDPKHWYDUMHWLVGDJSn+XVHW
8QGHUnUHWKDU&OXE*ROGHQ/DGLHVKDIWIHPVlUVNLOGDWHPDFDIpHU,IHEUXDULNRP$QQHOLH
6YHQVVRQIUnQ5)6/VEURWWVRIIHUMRXURFKEHUlWWDGHRPHUIDUHQKHWHUIUnQEURWWVRIIHUMRXUHQRFKLKXYXGVDNOHVELVNDUHODWLRQHU6DPPDPnQDGEHUlWWDGH$QQD0RKURPnU
LKRPRNDPSHQ,PDUVNXQGHJUXSSHQVPHGOHPPDUWLOOVDPPDQVPHGPHGOHPPDUIUnQ
*D\VHQLRUHUQDOK|UD&KULVWHU)lOOPDQEHUlWWDRPERHQGHSURMHNWHW5HJQEnJHQ,RNWREHUEHUlWWDGH%LWWH$QGHUVVRQRPERNKDQGHOQ+DOORQJURWWDQRFKLQRYHPEHUYDU(YD
*H]HOLXVLQEMXGDQDWWSUDWDSnWHPDWµ.RPU|UGLJRFKEOLJODGµ'HVVDWHPDFDIpHUKDGH
PHOODQRFKPHGOHPPDU
&OXE*ROGHQ/DGLHVKDURFNVnDQQRUGQDWHWWÁHUWDOIHVWHUXQGHUnUHWWRWDOWVMXPHGPHOODQRFKEHV|NDUH1lPQDVNDQH[HPSHOYLVnUHWVNUlIWVNLYDRFKÁHUDNQ\WLVIHVWHU
Sn+\OODQ0HGOHPVJUXSSHQKDUlYHQKDIWÁHUDDQGUDDNWLYLWHWHUVnVRPSURPHQDGHU
RFKNXOWXUHOODXWÁ\NWHUH[HPSHOYLVWLOO/LOMHYDOFKVRFK:DOGHPDUVXGGH8QGHU6WRFNKROP
3ULGHGHOWRJI|UHQLQJHQVPHGOHPPDUEODQGDQQDWLÁHUDSDQHOGHEDWWHUbYHQHQSLFNQLFN
DQRUGQDGHVOLNVRPHWWSDUDGGHOWDJDQGHPHGWD[LF\NODU

Funkisgruppen
6WXGLHFLUNHOQlUHWWVDPDUEHWHPHG6WXGLHI|UEXQGHWYX[HQVNRODQRFKULNWDUVLJWLOOSHUVRQHUPHGLQWHOOHNWXHOODIXQNWLRQVQHGVlWWQLQJDUVRPYLOOGLVNXWHUDKEWIUnJRU*UXSSHQ
består av fem deltagare och två ledare och har träffats tio gånger under året. Under träfIDUQDKDUJUXSSHQWLWWDWSnÀOPPHGHIWHUI|OMDQGHVDPWDOKnOOLWHQZRUNVKRSRPVH[PHG
WYnGHOWDJDUHIUnQXQJGRPVPRWWDJQLQJHQVDPWHQZRUNVKRSRPEXJJGDQV*UXSSHQV
OHGDUHKDURFNVnGHOWDJLWLHWWVDPWDOXQGHU+%7IHVWLYDOHQL*|WHERUJXQGHUQDPQHW
“Secret Loves Hidden Lives”.

Gayseniorerna
*D\VHQLRUHUQDlUHQJUXSSI|UlOGUHKRPRRFKELVH[XHOODPlQ*UXSSHQKDUXQGHUnUHW
KnOOLWFDIpWUlIIDUSnRQVGDJDUNORFNDQbYHQDQGUDDNWLYLWHWHUKDUDQRUGQDWV7LOO
H[HPSHOEHV|NWH*D\VHQLRUHUQDHWWERUJDUKHPL1RUUWlOMHIUnQI|UVWDGHOHQDYWDOHW
HWWPXVHXPLHQOlJHQKHWVRPVWnWWRU|UGVHGDQRFKQXlU|SSHWI|UDOOPlQKHWHQ
,GHFHPEHUK|OOVHQYlOEHV|NWMXOOXQFK

Gotlandsgruppen
5)6/*RWODQGXSSJLFNLMXOLVRPPHGOHPVJUXSSL5)6/6WRFNKROPRFK|QLQJnU
GlUHIWHULDYGHOQLQJHQVXSSWDJQLQJVRPUnGH'HWWDÀUDGHVXQGHU$OPHGDOVYHFNDQPHGHQ
P\FNHWYlOEHV|NWIHVWSn(WDJHYLGgVWHUFHQWUXP8QGHUK|VWHQK|OOVHWWDQWDOÀNDWUlIIDU
I|UPHGOHPPDUQDSn*RWODQG2UGI|UDQGHSDUHWEHV|NWHXSSVWDUWVWUlIIHQRFKYLGGHWWD
WLOOIlOOHXSSYDNWDGHVRFNVnXWELOGQLQJVI|UYDOWQLQJHQXQJGRPVPRWWDJQLQJHQIULWLGVI|UYDOWQLQJHQRFKODQGVWLQJHWVDYGHOQLQJI|UKlOVRIUlPMDQGHDUEHWH*RWODQGJUXSSHQKDU
XWYHFNODWVWLOOHWWO|VWQlWYHUNVRPWUlIIDVUHJHOEXQGHWI|UDWWVNDSDHQWU\JJP|WHVSODWV
nå ut till folk på ön och arrangera framtida verksamhet.
8

Lambda  IF  
/DPEGD,)lU5)6/6WRFNKROPVLGURWWVI|UHQLQJ)|UHQLQJHQVDUEHWHEHVWnULDWWRUJDQLVHUDLGURWWVDNWLYLWHWHUI|UKRPRRFKELVH[XHOODVDPWWUDQVSHUVRQHU0HGOHPVJUXSSHQKDU
ett stort antal aktiva. Varje sektion tar ansvar för och bedriver sin egen verksamhet.
'DQVVHNWLRQHQEHGULYHUHQPL[DGYHUNVDPKHWLSDUGDQV'HWWDVNHUGHOVJHQRPDWW
YLD5)6/6WRFNKROPHUEMXGDGDQVNXUVHUI|UQ\E|UMDUHRFKIRUWVlWWDUHGHOVJHQRPDWW
erbjuda träningstider för samkönade danspar som är intresserade av att tävla i latin- och/
eller standarddans.
/DPEGD,)VGDPIRWEROOVVHNWLRQGHOWDUPHGHWWODJL.RUSHQVGLYLVLRQXWRPKXVXQGHU
VRPPDUKDOYnUHW NYLQQVODJ RFKL.RUSHQVGLYLQRPKXVXQGHUYLQWHUKDOYnUHW
cOGHUVEUHGGHQlUVWRUIUnQWLOORFKGHWÀQQVNYLQQRUIUnQEnGH6YHULJH1RUJHRFK
'DQPDUN/DJHWKDUHQJRGVWlPQLQJRFKKDUYDULWVlUVNLOWEUDVRPHWWVlWWI|UQ\LQÁ\WWDGHDWWKLWWDQ\DYlQQHUL6WRFNKROP)|UXWRPVSRUWYHUNVDPKHWHQKDUÁHUDIHVWHURFK
DIWHUZRUNDQRUGQDWV)RWEROOVODJHWI|UWUDQVSHUVRQHU IW[ .HQWD%.KDUXQGHUnUHWKDIW
HWWÁHUWDOWUlIIDUH[HPSHOYLVWYnPHGSXONDnNQLQJ)RWEROOHQKDUXQGHUOHJDWLWUlGD
SnJUXQGDYI|UInGHOWDJDUHPHQ.HQWD%.KDUIRUWVDWWHQVRFLDORFKVW|GMDQGHIXQNWLRQ
GlUIUnJRUVRPVSHFLÀNWU|UJUXSSHQNDQGLVNXWHUDV
.LOOJ\PSDYHUNVDPKHWHQ0XVFOHPDU\VKDUQXIXQQLWVLFLUNDnUcUÁ\WWDGH
YHUNVDPKHWHQWLOO)ULVNLV 6YHWWLV$QQH[HW8QGHUnUHWKDUSDVVJHQRPI|UWVPHGDOOW
PHOODQGHOWDJDUH5XQWPRWLRQlUHUÀQQVPHGSnVHNWLRQHQVPDLOLQJOLVWD9LVVD
NRPPHUVSRUDGLVNWDQGUDYDUMHYHFND/HGDUQDlUDOODXWELOGDGHSn)ULVNLV 6YHWWLVRFK
N|ULUHJHOPHGHOJ\PSD,EODQGNRPPHUGRFNJlVWWUlQDUHVRPN|UFRUHU\JJHOOHULQWHQVLYgympa. Jympan skall vara träning men även ett sätt att lära känna nya vänner. Därför äter
man middag ute efter varje pass och har en gemensam avslutningsmiddag vid slutet på
varje termin.
'HQPL[DGHYROOH\EROOHQKDUWDJLWUHMlOIDUWLJHQXQGHU/DJHWKDUWUlQDWHQJnQJ
i veckan hela vår- och höstterminen och träningarna har besökts av mellan 10 och
VSHODUHYDUMHJnQJ%ODQGGHFLUNDPHGOHPPDUQDÀQQVGHOWDJDUHIUnQHWWWLRWDO
OlQGHU.OXEEHQKDURFNVnGHOWDJLWLWUHWXUQHULQJDUXQGHUnUHWEODQGDQQDW9ROXS&XSL
:DUV]DZDLMXQLGlUGHWGHOWDJDQGH/DPEGDODJHWVOXWDGHSnHQP\FNHWKHGUDQGHWUHGMH
plats i den högsta klassen.

OperaBögarna  
6HGDQVWDUWHQKDU2SHUD%|JDUQD 2% JUDGYLVYl[W8QGHUKDUDQWDOHWPHGOHPPDUOHJDWJDQVNDNRQVWDQWRFKXSSJnUQXWLOOPHGOHPPDU*UXSSHQEHVWnU
IUlPVWWLOOFLUNDSURFHQWDYPlQPHQlYHQNYLQQRUlUYlONRPQD*UXSSHQKDUPHGOHPPDULDOODnOGUDU6W|UUHGHOHQDYPHGOHPPDUQDERUL6WRFNKROPPHQPHGOHPPDUÀQQV
lYHQLDQGUDGHODUDY6YHULJHVDPWLXWODQGHWWLOOH[HPSHO(QJODQG7\VNODQGRFK6SDQLHQ
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,DSULODUUDQJHUDGH2%HQUHVDWLOO*|WHERUJGlUHWWWDOPHGOHPPDUVnJ0DVVHQHWVRSera ”Thaïs” samt Wagners ”Mästersångarna i Nürnberg”. Några närvarade även vid det
I|UHGUDJRPµ0lVWHUVnQJDUQDµVRPK|OOVDYGHQIUnQ%D\UHXWKNlQGDI|UHOlVDUHQ'HWOHY
(LVLQJHUDUUDQJHUDWDY:DJQHUVlOOVNDSHWL*|WHERUJ,QIRUPHOODWUlIIDUPHGVnQJDUHRFK
DUWLVWHUDUUDQJHUDGHVRFNVn8QGHU6WRFNKROP3ULGHDUUDQJHUDGHVHQNODVVLVNNRQVHUWL
6RÀD.\UNDPHGHQHQVHPEOHDYPXVLNHURFKPHGVnQJDUQD/LQXV)ORJHOO0LUD3\QH
6XVDQQD6XQGEHUJ+pOqQH.LPEODG%HDWULFH2UOHUVDPW0DWWLDV(OYHUOMXQJ3URJUDPPHW
EHVWRGDYPXVLNDY%DFK+lQGHO*OXFNRFK3XFFLQL5RJHU:DOOpQIUnQ2%YDUNRQIHUHQFLHU.RQVHUWHQEHV|NWHVDYFLUNDSHUVRQHU,QRYHPEHUDUUDQJHUDGHVHQWUlII PHG
)RONRSHUDQVNRQVWQlUOLJHOHGDUH0LUD%DUWRYYDUHIWHUHWWWLRWDOPHGOHPPDUVnJ)RONRSHUDQVXSSVlWWQLQJDY*RXQRGVRSHUDµ)DXVWµ6OXWOLJHQJLFNLGHFHPEHU2%VJO|JJIURVVD
WUDGLWLRQVHQOLJWDYVWDSHOQcUHWVKHPOLJDJlVWYDUWHQRUHQ0LFKDHO:HLQLXV(WWWDO
medlemmar närvarade.

3RO\I|UHQLQJHQI|UÀHUVDPPDUHODWLRQHU 3RO\I|UHQLQJHQ
8QGHU|NDGHDQWDOHWEHWDODQGHPHGOHPPDURFK3RO\I|UHQLJHQIRUWVlWWHUDWWPRELOLVHUDRFKRSLQLRQVELOGD,QWUHVVHWEODQGSRO\DPRU|VDRFKUHODWLRQVDQDUNLVWHUlUVWRUW
QlUI|UHQLJHQDQRUGQDU|SSQDDNWLYLWHWHU)UlPVWPlUNVGHWXQGHU6WRFNKROP3ULGHGlU
föreningen även förra året stod bakom ett antal välbesökta seminarier. Särskilt uppskattad
YDUGHQQ\DSURJUDPSXQNWHQ´/nQD3RO\µGlUDOOPlQKHWHQÀFNP|MOLJKHWHQDWWLOXJQRFK
ro ställa frågor till och diskutera med valfri polyamorös medmänniska. Tillsammans med
+|JNYDUWHUHWDUUDQJHUDGHI|UHQLQJHQXQGHUnUHWRFNVnHWW3RO\PLQJHOVRPEOHYHQVXFFp
såväl socialt som krasst ekonomiskt. Det kommer att bli en uppföljning under 2011.

Transcaféet
7UDQVFDIpWGULYVLVDPDUEHWHPHGWUDQVI|UHQLQJHQ)3(6ORNDODYGHOQLQJL6WRFNKROP
8QGHUKDUWUDQVFDIpHWWUlIIDWVGHQDQGUDRQVGDJHQYDUMHPnQDGXWRPMXOLL5)6/
Stockholms lokaler. Det har blivit sammanlagt elva träffar. Ett ökande antal deltagare
RFKGHWIDNWXPDWWÁHUQ\DWUDQVSHUVRQHUNRPPHUPHGI|UDWWFDIpYHUNVDPKHWHQ|NDUL
betydelse. Det genomsnittliga antalet deltagare har ökat från tolv under föregående år till
VH[WRQ)OHUDQ\DWUDQVSHUVRQHUKDUNRPPLWXWJHQRPDWWGHOWDLWUDQVFDIpHW7UlIIDUQD
DQQRQVHUDVSnI\UDVlWW3nKHPVLGRUQDKRV5)6/6WRFNKROPRFK)3(6Sn4UXLVHUNOXEEHQ6WRFNKROPVWUDQVFDIpVDPWL)3(6WLGQLQJ7UDQVLQIRUP'HWÁHVWDWUlIIDUKDUYDULW
inriktade på att deltagarna får tillfälle att umgås och prata. Den bekräftande och kamratstödjande funktion som transcaféet spelar har prioriterats. Träffarna har pågått mellan
RFK(IWHUnWKDUGHÁHVWDDYGHOWDJDUQDJnWWWLOOHQSXELQlUKHWHQI|UDWWlWD
och fortsätta umgås en stund.
9LGÁHUDWUlIIDUKDUHQWDODUHEMXGLWVLQ%ODQGDQQDWKDU/LQGD$OPNYLVWSn6RFLDOVW\UHOVHQWDODWRP6RFLDOVW\UHOVHQVXWUHGQLQJDYWUDQVYnUGHQYLONHWORFNDGHKHODGHOWDJDUH
Endokrinolog Stefan Arver vid Huddinge sjukhus talade om självmedicinering med
KRUPRQHUPHGHWWOLNQDQGHEHV|NVDQWDO$QGUDWDODUHKDUYDULW5)6/VRUGI|UDQGH8OULND
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:HVWHUOXQG5)6/6WRFNKROPVYLFHRUGI|UDQGH5HE.HUVWLQVGRWWHUDUEHWVOLYVIRUVNDUH
+DQV5REHUWVVRQRFKWYnVWXGHQWHUVRPV|NWWUDQVSHUVRQHUDWWLQWHUYMXDI|UVLQDYKDQGOLQJ7UDQVFDIpHWKDUlYHQDQRUGQDWHQYLVQLQJDYÀOPHQ´cQJUDUQDµ

Stolta  föräldrar
Stolta föräldrars påbörjade försök med en ansvarsgrupp har fortsatt och gruppen har
under året haft åtta protokollförda möten och en ansvarsfördelning har upprättats. Tacksamt nog har några nya personer kommit in i gruppen och bidragit med energi och goda
LGpHU'LVNXVVLRQHURPXWYHFNOLQJDYYHUNVDPKHWHQRFKLQWUHVVHJUXSSHUI|UWLOOH[HPSHO
trans och queer har hållits.
Vid ett höstmöte deltog RFSL Stockholms ordförande Anna Söderström och sista mötet
I|UnUHWEHV|NWHVJUXSSHQDY9HURQLFD%HUJVRPEHUlWWDGHRPWUDQVRFKTXHHUEHJUHSSHQYLONHWYDUP\FNHWJLYDQGH&KULVWHU:LNIUnQ6HQVXVVWXGLHI|UEXQGKDURFNVnGHOWDJLW
vid några möten och pratat om samarbetsfrågor. Tillsammans med Sensus arrangerades
RFNVnHQXQJGRPVRFKI|UlOGUDWUlII LGHUDVORNDOHUXQGHUK|VWHQW\YlUUPHGHWWQnJRW
klent deltagande. Under ledning av Halvar Myr har några föräldrar träffats i studiecirNHOIRUPXQGHUYnUHQL6HQVXVORNDOHU3nJUXQGDYOnJWDQPlOQLQJVDQWDONXQGHGHWWDLQWH
fortsätta under hösten.
Främst har dock mötena under större delen av året gällt gruppens deltagande i StockKROP3ULGH'lUGHOWRJJUXSSHQL3ULGH+RXVHXWDQI|U3ULGH3DUNRFKLSDUDGHQ,3ULGH
House gjorde den stolta föräldern Helena Tengnér ett uppskattat framträdande och
JUXSSHQQlUYDUDGHRFNVnLORNDOHUQD,3ULGH3DUNIDQQVJUXSSHQXQGHUGHVVVOLWVWDUND
banderoll och hade bland annat ordnat ett möte med ett tiotal utländska journalister som
LQWHUYMXDGHJUXSSHQ,SDUDGHQKDGHJUXSSHQHQHJHQEDQGHUROORFKVHNWLRQRFKYDQQ
GHQ606RPU|VWQLQJVRPDUUDQJHUDGHVI|UDOODVHNWLRQHULSDUDGHQ3ULVXWGHOQLQJVNHGGH
L3ULGH3DUNSnO|UGDJVNYlOOHQ
8W|YHUGHWWDKDUJUXSSHQV\QWVLROLNDPHGLDIUnQ3ULGHSDUDGHQLIRUPDYELOGHURFKQRWLVHU*UXSSHQKDUKDIWIRUWVDWWNRQWDNWPHGDQGUDI|UlOGUDJUXSSHULODQGHWRFKL(VER
Finland.

  
Stockholm  Pride
,QI|UnUHWV6WRFNKROP3ULGHDUEHWDGH5)6/6WRFNKROPP\FNHWI|UDWWVDPODLKRSI|UHQLQJHQVQlUYDURSnIHVWLYDOHQYLONHWOHGGHWLOOHWWGLJHUWRFKVSlQQDQGHXWEXGIUnQYnU
VLGD%ODQGDQQDWNDQQlPQDVHWWVDPWDORPWUDQVNRPSHWHQWVH[HWWVDPWDORPVH[RFK
lust mellan killar - båda i samarbete med RFSL Ungdom. Tillsammans med förbundet
K|OOVVDPWDORFKZRUNVKRSRPVWUDSRQVÀVWLQJRFKDQGUDVH[SUDNWLNHUI|UNYLQQRUVRP
KDUVH[PHGNYLQQRU9LYDURFNVnUHSUHVHQWHUDGHLHWWVDPWDORPEHKRYHWDYP|WHVSODWser för unga hbt-personer. Samtal för mindre grupper hölls delvis för unga transpersoner
om rädslor i en könsutredningsprocess och ett för anhöriga till transpersoner. Föreningen
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var också representerad av vice ordförande
Reb Kerstinsdotter i samtalet “Vad återstår
DWWJ|UDI|UYHUNOLJKHWHQVIRONµRP5)6/V
utmaningar och prioriterade verksamheter
HIWHUnUVMXELOHHW)|UHQLQJHQUHSUHsenterades av ordförande Anna Söderström
LHWWVDPWDORPIRONKlOVDRFKKEWSHUVRQHU
med ansvariga politiker i panelen.
Under festivalveckan lanserade vi ett metodmaterial för skolinformationer och bjöd in till
releasemingel. Vi släppte också Egaliamodellen och bjöd in till samtal om hur man skapar
en inkluderande och hbt-vänlig mötesplats
för ungdomar. För alla under 25 gavs också
HWWVDPWDORPVH[RFKUHODWLRQHURFKI|UGHQ
ännu yngre gruppen arrangerade vi också i år
3ULGH8QJWLOOVDPPDQVPHG6WRFNKROP3ULGH
och Lava.
3nWRUVGDJHQK|OOVWUDGLWLRQVHQOLJW7MHMIHVWHQ
PHGNDUDRNHUXPVW\UGDQVRFKÁHUDGDQVJROY,nUORFNDGHIHVWHQUXQWEHV|NDUH
WLOOORNDOHUQD/H%RQ3DODLV&DEDUHWSn1RUUD
bantorget.
Sist men inte minst delades det årliga
Regnbågspriset och Rosa tisteln ut under
O|UGDJHQVSDUDGJDODL3ULGHSDUN3ULVHUQD
JLFNWLOOUDGLRSURJUDPPHW.DOLEHUL3L
VDPDUEHWHPHG%UXQFKUDSSRUWHQI|UDWWGH
i sin granskning av religiösa ungdomsorganisationer riktar ljuset mot hur statliga bidrag används för verksamhet där allas lika värde
inte respekteras (Regnbågspriset). Rosa tisteln gick till Sverigedemokraternas partiledare
Jimmie Åkesson för att han i sin roll som partiledare använder hbt-grupper för att driva
en rasistisk politik och samtidigt osynliggör muslimska hbt-personer.

Julafton
Traditionsenligt ordnade RFSL Stockholm öppet hus på julaftonen. Totalt deltog åtta
personer.

Transtemadag
cUHWVWUDQVWHPDGDJK|OOVO|UGDJHQGHQQRYHPEHUVDPPDGDJVRP7UDQVJHQGHU'D\
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of Remembrance högtidlighölls. Dagen var mycket välbesökt och lockade drygt hundra
personer till en heldag full av transpolitik. Under dagen diskuterades bland annat diskrimLQHULQJVODJVWLIWQLQJHQVVN\GGI|UWUDQVSHUVRQHUQDPQODJHQVSnYHUNDQI|UXQJDWUDQVSHUVRQHUWUlQLQJRFKUHKDELOLWHULQJI|UWUDQVSHUVRQHURFKJHQHUDWLRQVVNLOOQDGHURFKOLNKHWHU
LWUDQVJUXSSHQ$QVWlOOGDKRV5)6/6WRFNKROPSUHVHQWHUDGHSURMHNWHW7UDQVLWRFK$OH[
Fridunger läste sitt bidrag till den antologi som ingår i projektet. Slutligen diskuterade
8OULND:HVWHUOXQGRFK-HQQ\2WWRVVRQRUGI|UDQGHI|U,1,6 ,QWHUVH[XHOODL6YHULJH RP
YDGLQWHUVH[XDOLVPLQQHElURFKYLONHQUHODWLRQLQWHUVH[XDOLVPKDUWLOOWUDQVEHJUHSSHWRFK
YDUIUnJRURPLQWHUVH[XDOLVPKDPQDULGDJHQVWUDQVSROLWLN

Personalen
Under året har följande personer varit anställda i föreningen (oavsett tjänstegrad eller
DQVWlOOQLQJVWLG 9HURQLFD%HUJcVD%UXQLXV1LFNODV'HQQHUPDOP(YD+DQVVRQ7RELDV
+HUGHU3DEOR/HLYD0DWV:UHWnV.DWDULQD6WHQNYLVW(GZDUG6XPPDQHQ/RWWD9LOGH
:DKORFK6RÀH:DKOVWU|P&KULVWLDQ$QWRQL0|OOHURSKDUYDULWI|UHQLQJHQVYHUNVDPKHWVFKHI WLOORFKPHGDXJXVWLGnKDQEHYLOMDWVWMlQVWOHGLJW)UnQRFKPHGVHSWHPEHUKDU
Sanna Frost varit vikarierande verksamhetschef.
8QGHUVHQVRPPDUHQVOXWDGHcVD%UXQLXVVLQWMlQVWVRPI|UHQLQJVVDPRUGQDUHSn
Vid årsskiftet 2010/11 löpte Lotta Vilde Wahls projektanställning och vikariat ut.
Katarina Stenkvist har varit tjänsteledig för studier under hela året.
Styrelsen vill tacka alla medarbetare för deras insatser och det viktiga jobb de utfört för
föreningen!

Ekonomi
Arbetet med ekonomisk planering och uppföljning har under 2010 varit lugnare än de senaste åren. Föreningens ekonomi är nu mer stadgad och arbetet följer uppgjorda rutiner.
Tack vare de modeller och metoder som styrelsen och kansliet byggt upp har uppföljning
och styrning av enskilda verksamheter underlättats. Därigenom har också delaktigheten
kunnat ökas väsentligt.
,E|UMDQDYnUHWJHQRPI|UGHI|UHQLQJHQHQP\FNHWO\FNDGEOL[WLQVDPOLQJVNDPSDQMI|UDWW
bygga upp en ekonomisk buffert när situationen för ungdomsverksamheten Egalia var
osäker. Tack vare den bufferten kunde föreningen ta risken att driva verksamheten vidare
i väntan på besked från Stockholms stad. Denna erfarenhet av “fundraising” har varit
SRVLWLYRFKlUQnJRWVRPGHÀQLWLYWE|UIRUWVlWWD$WW|NDLQVODJHWDY´HJQDPHGHOµVNDSDU
ökad handlingsfrihet för styrelsen och är positivt för föreningen. Men det innebär också
att föreningen måste anpassa sig efter nya normer vad gäller bokföring. Medlemmar och
sympatisörer måste ha mycket stort förtroende för att insamlade medel används till de
ändamål de ursprungligen skänkts.
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Under året fattade styrelsen beslut om vissa kostnader som låg utanför den av årsmötet
antagna budgeten. Det första beslutet rörde att sammanställa och trycka en handledning
i den normkritiska metod som används i föreningens skolinformationsverksamhet. Styrelsen ansåg att det fanns behov av att dokumentera denna för att dels kunna marknadsI|UDYHUNVDPKHWHQElWWUHGHOVNXQQDXWQ\WWMDGHQLXWELOGQLQJDYLQIRUPDW|UHU
Det andra stora beslutet var att tillsammans med förbundet skjuta till medel till en politisk satsning i samband med valkampanjen under sommar och höst. Detta resulterade
bland annat i boken “Verklighetens folk”.
7URWVGHVVDEHVOXWNXQGHUHVXOWDWHWI|UEOLSRVLWLYW'HWP|MOLJJMRUGHVWLOOVWRUGHOSn
grund av att ett arbete att förstärka intäkterna i utbildningsverksamheten och de kurativa
verksamheterna inom hbt-hälsa kunde igångsättas under senare delen av året. Denna åtgärd bedömdes som nödvändig för att under 2011 kunna behålla en budget i balans och
beslutades innan bidragssänkningar för 2011 blev kända.
Utsikterna för 2011 är dessvärre mer bistra. Det beror framför allt på att föreningen
WDSSDUNULVW|GIUnQ6WRFNKROPVOlQVODQGVWLQJ LQRPKLYKEWKlOVD 'HVVXWRP
löper två projekt som föreningen bedrivit (Working it out och Transit) ut under året.
Detta betyder att föreningen tappar stora intäkter och innebär att styrelsen måste vidta
åtgärder för att få budgeten för 2011 i balans.

HBT  HÄLSA
Sexperterna.com
5)6/6WRFNKROPODQVHUDGH6H[SHUWHUQDFRPLIHEUXDULRFKlUI|UHQLQJHQVI|UVWD
HJQDVDMWI|UKEWRFKVH[XDOKlOVD6\IWHWPHGVDMWHQlUDWWSnHWWOXVWI\OOWRFKLQIRUPDWLYW
VlWWNRPPXQLFHUDPHGKEWPnOJUXSSHQRPVH[RFKVlNUDUHVH[3UHFLVVRPDOOD5)6/
6WRFNKROPVYHUNVDPKHWHUKDUVH[SHUWHUQDFRPHQDNWLYLQNOXGHULQJVRPWDUVLJXWWU\FN
JHQRPDWWLQNOXGHUDKLYSRVLWLYDLDOODGHODUXQGYLNDVH[XHOODKLHUDUNLHUJHQRPDWWEHVNULYD
dem i bokstavsordning och andra liknande inslag.
6LGDQP|MOLJJMRUGH5)6/6WRFNKROPVI|UVWDQlWEDVHUDGHNDPSDQM6H[SHUWHUQDV6H[NRQtrakt. Med utgångspunkt i MSM-enkätens resultat skapade vi en kampanj som syftade
WLOODWWInIRONDWWE|UMDSUDWDRPVLQDUHODWLRQHUVlWWDXSSVSHOUHJOHUJlOODQGHYDGVRP
JlOOHULQWHPLQVWQlUGHWNRPPHUWLOONRQGRPDQYlQGQLQJRFKVlNUDUHVH[.DPSDQMHQ
PDUNQDGVI|UGHVYLDEDQQHUVRFKYLDYnUD6H[SHUWHUSn6WRFNKROPVNOXEEDUXWUXVWDGH
PHGOlVSODWWRUVRPYLVDGHRFKÀFNSHUVRQHUXUPnOJUXSSHQDWWVNULYDVLQDVH[NRQWUDNWSn
SODWV0HGXWJnQJVSXQNWLWlQNHWNULQJ3RSXODU2SLQLRQ/HDGHUV 32/ DQOLWDGHYLT[VHV
mest lästa bloggare att bli talesperson för kampanjen.
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)LOPHUQDLNDPSDQMHQKDUVHWWVDYÁHUlQWLWWDUH.DPSDQMHQQlPQGHVVRPHQDY
nUHWVElVWDVH[NDPSDQMHUDYQ\KHWHUVH6LGDQEHV|NWHVDY|YHUSHUVRQHURFKWRWDOWQlVWDQJnQJHUVLGYLVQLQJDUEOHYGHWRFKLJHQRPVQLWWOlVWHEHV|NDUHQ
I\UDVLGRUSHUEHV|NHWWWHFNHQSnDWWVLGDQXSSVNDWWDGHVRFKDQYlQGHVDYPnOJUXSSHQ
Nästan 1150 personer har besökt sidan via mobiltelefon.

Sexperterna  Internet
9HUNVDPKHWHQ6H[SHUWHUQDlUHQQDWLRQHOOXSSV|NDQGHYHUNVDPKHWSn,QWHUQHWVRPGULYV
DY5)6/6WRFNKROPPHG5)6/VRPKXYXGPDQRFKPHGÀQDQVLHULQJIUnQ6RFLDOVW\UHOVHQ6H[SHUWHUQDDUEHWDUSUHFLVVRP5)6/6WRFNKROPV|YULJDXSSV|NDQGHKLY 67,
YHUNVDPKHWHUHQOLJWPHWRGHQ3HHU(GXFDWLRQ0HWRGHQLQQHElUDWWLQIRUPDW|UHUPHG
utgångspunkt i sina egna erfarenheter aktivt försöker kommunicera och påverka andra
SHUVRQHUVRPEHÀQQHUVLJLHOOHUKDUEHIXQQLWVLJLVDPPDVLWXDWLRQ7HRULQXWJnUIUnQDWW
HQPnOJUXSSOlWWDUHO\VVQDUSnRFKWDUWLOOVLJLQIRUPDWLRQIUnQQnJRQVRPWLOOK|UVDPPD
PnOJUXSS3HHU(GXFDWLRQVRPPHWRGDQYlQGVRIWDLQRPGHWKLYSUHYHQWLYDDUEHWHWI|U
PlQVRPKDUVH[PHGPlQ 060 
9nUDLQIRUPDW|UHUDUEHWDUNYlOOVWLGRQOLQHRFKI|UVDPWDONULQJVH[RFKVlNUDUHVH[PHG
IUlPVW0608QGHUKDUYLYDULWYHUNVDPPDSnIUlPVWWYnDUHQRU,QWHUQHWFRPPXQLW\W4UXLVHURFK5)6/FKDWWHQ
8QGHUJHQRPI|UGHVWRWDOWKHODDUEHWVSDVVYLONHWPRWVYDUDUXQJHIlUDUEHWDGHWLPPDU7RWDOWKDGH6H[SHUWHUQDGU\JWNRQWDNWHUXQGHURFKJMRUGHGU\JW
400 utskick av kondompaket till personer som vi samtalat med. Eftersom aktiviteten på
,QWHUQHWlUEHW\GOLJWOlJUHSnIUHGDJRFKO|UGDJVNYlOODUKDU6H[SHUWHUQDXQGHUnUHWIUlPVW
DUEHWDW|YULJDGDJDULYHFNDQ6H[SHUWHUQDKDGHXQGHUHQVYHQVNRFKHQHQJHOVN
SURÀOVLGD7KH6H[SHUWVSn4UXLVHU
Till följd av minskade medel för verksamheten har arbetsledningen och antalet arbetade
SDVVXQGHUPLQVNDWOLNDVnNYDOLWHWVVlNULQJHQ,QIRUPDW|UHUQDKDUKDIWPLQGUH
direktkontakt med projektledaren och mycket av feedbacken de fått har i stället getts
YLDHSRVWQnJRWVRPULVNHUDUSnYHUNDYHUNVDPKHWHQQHJDWLYWOnQJVLNWLJW.RQYHUVDWLRQHU
KDULQWHKHOOHUOlVWVYHFNRYLVVRPWLGLJDUHXWDQLVWlOOHWGnWLOOIlOOHJHWWV7URWVGHWWDKDU
konversationerna fortsatt hållit en hög kvalitet. Men detta kommer att innebära sämre
kvalitet på konversationerna då tillfällig minskning av feedback till informatörerna funJHUDUPHQDOOWHIWHUVRPGHWEOLUQ\DLQIRUPDW|UHUVRPDUEHWDUNRPPHUQLYnQLQWHNXQQD
upprätthållas utan kontinuerlig feedback och arbetsledning.
6H[SHUWHUQDKDUInWWSRVLWLYXSSPlUNVDPKHWIUnQRUJDQLVDWLRQHURFKKLYSUHYHQW|UHULDQGUDOlQGHU0HGDQOHGQLQJDYGHWWDSXEOLFHUDGH5)6/6WRFNKROPHQHQJHOVNPDQXDO
VRPEHVNULYHUPHWRGHQµ:H$UH7KH6H[SHUWVµVRPVNLFNDWVXWWLOORUJDQLVDWLRQHU
och samarbetspartners. Detta ledde till att RFSL Stockholm blev inbjudna till att hålla i
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HQDQGUDZRUNVKRSL7KDLODQGLMXQLEDVHUDGSnPDQXDOHQI|UDWWDVVLVWHUDRUJDQLsationen Mplus+ i deras etablerande av en internetbaserad verksamhet. Verksamheten09-03-05
är
ÀQDQVLHUDGDYDPI$5V060LQLWLDWLYHVRPÀQDQVLHUDGH5)6/6WRFNKROPVGHOWDJDQGH
och genomfördes i samarbete med the Open University i London. Delar av detta samarEHWHSUHVHQWHUDGHVlYHQSn,QWHUQDWLRQDO$,'6&RQIHUHQFHL:LHQ

Vykortlayout3.indd 3

6H[SHUWHUQDUHSUHVHQWHUDGHVRFKK|OOLSUHVHQWDWLRQHUSnI|OMDQGHLQWHUQDWLRQHOODNRQIHUenser 2010;;




&+$366KHIÀHOG
060*)I|UNRQIHUHQVWLOO,QWHUQDWLRQDO$,'6&RQIHUHQFH:LHQ
,QWHUQDWLRQDO$LGV&RQIHUHQFH:LHQ

Sexperterna  mobil
6H[SHUWHUQDPRELOKDUSLORWN|UWVXQGHURFKIXQJHUDUVnDWWDQYlQGDUHQVNLFNDUHWW
sms till oss. Meddelandet anonymiseras på så sätt att användaren blir tilldelad ett kodQXPPHU5)6/6WRFNKROPNDQDOOWVnDOGULJYHWDYLONHWWHOHIRQQXPPHUHOOHUIUnQYHP
IUnJDQNRPPHU6PVHWKDPQDULHWWGDWRUSURJUDPKRVRVVGlUYLVYDUDUSnIUnJDQVRP
skickas tillbaka som ett sms.
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8QGHUnUHWKDUWMlQVWHQPDUNQDGVI|UWVJHQRPWU\FNWPDWHULDOSnYnUKHPVLGDVH[SHUWerna.com samt genom planscher uppsatta på Stockholms videoklubbar.
8QGHUDQYlQGHVLJWRWDOWLQGLYLGHUDYWMlQVWHQRFKWRWDOWKDGHYLPHGGHVVD
SHUVRQHUNRQWDNWHUYLDVPV8QGHUNRPPHUYLXWYlUGHUDWMlQVWHQVXWIDOORFKWD
ett beslut huruvida vi ska fortsätta med att erbjuda sms-rådgivning.

Sexperterna  park  och  klubb
6H[SHUWHUQD.OXEEVRPWLGLJDUHKHWDWNRQGRPOHYHUDQW|UHUQDKDULnUDUEHWDWNOXEENYlOODURFKGHODWXWFLUNDNRQGRPNLW$YGHVVDYDUER[DUIUnQ6,=(0$77(56NDPSDQMHQ9LKDUYDULWXWHLSDUNPLOM|YLGGU\JWWLOOIlOOHQIlUUHlQSODQHUDWSn
JUXQGDYGnOLJWYlGHU,SDUNPLOM|GHODGHVXQJHIlUNRQGRPNLWXW'HVVXWRPKDU
NRQGRPNLWGHODWVXWLVDPDUEHWHPHG*D\XQGHUVN|WHUVNRUQDXQGHU3ULGH8W|YHU
detta har några tusen lösa kondomer delats ut.
Då vi i år fokuserat på det kvalitativa samtalet snarare än bara kondomutdelning har
DQWDOHWXWGHODGHNRQGRPNLWPLQVNDWHQDQLQJPHQLVWlOOHWKDULQIRUPDW|UHUQDUHGRYLVDW
FLUNDOlQJUHVDPWDOSnVYHQVNDHQJHOVNDRFKVSDQVND
6RPHQGHOL6H[SHUWHUQDVQ\DDUEHWVPHWRGPHGPHUIRNXVSnVDPWDOHWWRJVXQGHU
HQNRQGRPEDUIUDP.RQGRPEDUHQÀQQVLWYnXSSVlWWQLQJDURFKEHVWnUDYHWWUXQW
LKRSIlOOEDUWRFKElUEDUWERUGPHGHQSOH[LJODVVWlOOQLQJI|UNRQGRPHUJOLGPHGHORFKWU\FNWPDWHULDO.RQGRPEDUHQVVLGRUKDUWU\FNVRPI|OMHU6H[SHUWHUQDVJUDÀVNDSURÀORFK
ElUWH[WHQµ.RQGRPEDUHQ7KH&RQGRP%DUµ7LOONRQGRPEDUHQÀQQVlYHQHQDWWUDNWLY
UROOXSPHGWH[WHQµ9DGYLOOGXYHWDRPVH["µI|UDWWEMXGDLQWLOOVDPWDO
8QGHUKDUYLDUEHWDWPHGWYnWLGVEHVWlPGDNDPSDQMHULE|UMDQDYnUHWIRUWVDWWH
nUVµ6,=(0$77(56µ,VOXWHWDYnUHWJHQRPI|UGHVI|UVWDGHOHQDYGHQLQWHUDNWLYD
NDPSDQMHQµ6H[SHUWHUQDV6H[NRQWUDNWµGnLQIRUPDW|UHUVDPWDODGHNULQJUHODWLRQHURFK
KDGHPHGVLJOlVSODWWRUI|UDWWVDPWDODRPRFKJ|UDVMlOYDVH[NRQWUDNWHW
8QGHUNRPPHU6H[SHUWHUQDIRUWVlWWDDUEHWDPHG.RQGRPEDUHQRFKYLNRPPHUDWW
erbjuda ett varierande utbud av kvalitetskondomer. Tanken med kondombaren baserar
VLJSnVDPPDLGpVRPNDPSDQMHQ6,=(0$77(56YLYLOODWWDOODVNDKLWWDHQNRQGRPtyp som passar och fungerar bra. Därför är det också viktigt att de kondomer vi delar ut
ÀQQVWLOOJlQJOLJDDWWN|SDL6YHULJH

Kinema  
Kinema är namnet på den verksamhet som förser besökarna på Stockholms videoklubbar med gratis kondomer och glidmedel. Videoklubbarna har sina rötter i bastuklubbarna
och är kommersiella aktörer för indoor cruising. RFSL Stockholm har ett bra samarbete
med klubbägarna och samtliga klubbar i Stockholm tar emot kondomer som de sedan
GLVWULEXHUDUWLOOEHV|NDUQD8QGHUnUHWKDUYLWDJLWIUDPHQPLQLNRQGRPEDUVRPVNDÀQQDV
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på alla klubbar. Antalet klubbar i Stockholm förändrades inte under året.
5)6/6WRFNKROPVWUHGMHVH[KlOVRNRQIHUHQV
5)6/6WRFNKROPVWUHGMHVH[KlOVRNRQIHUHQVKDGHXQGHUWHPDW6DPWDOVPHWRGLNPHG
HWWIRNXVSnPRWLYHUDQGHVDPWDO 0, RFKIUDPWDJDQGHDY6H[SHUWHUQDVQ\DVDPWDOVPHWRGLNVRPVNDXWYHFNODVXQGHU'HWYDUHQWYnGDJDUVNRQIHUHQVPHGI|UHOlVDUH
ZRUNVKRSVRFKGHOWDJDUHIUnQKHOD6YHULJH5HVXOWDWHWSUHVHQWHUDVLHQNRUWUDSSRUW

Nätverk
Under året har RFSL Stockholm suttit med i en rad nätverk. De två stora nätverken har
LQRPUDPHQI|UVH[XDOKlOVDQYDULW&RUUHODWLRQ1HWZRUNRFK6WRS+LYJUXSSHQ
&RUUHODWLRQ1HWZRUNlUHWWHXURSHLVNWQlWYHUNVRPIRNXVHUDUSnKlOVDRFKLQNOXGHULQJ
RFSL Stockholm sitter med i gruppen som jobbar med e-hälsa sedan 2005 och vårt
HQJDJHPDQJKDUXQGHUnUHW|NDW9LGHOWRJSnRFKPHGDUUDQJHUDGHÁHUDHYHQHPDQJL
8QJHUQ3RUWXJDORFK)LQODQG6WRSKLYJUXSSHQlUHWWORNDOWQlWYHUNI|UKLYRFK060L
Stockholm. Under året tog vi fram en testningskampanj och arrangerade onsite-testning
XQGHU6WRFNKROP3ULGH

Stockholm  Pride
8QGHU6WRFNKROP3ULGHPHGDUUDQJHUDGHVH[XDOKlOVDQSn5)6/6WRFNKROPWUHVHPLQDULHU
SnWHPDWVH[RFKVlNUDUHVH[)XFNLQJWUDQV)LVWDUÀQDÁLFNRUÀWWDRFK%|JVH[NLOONQXOO
RFKDQQDWVH[PHOODQSHUVRQHUPHGNXN6DPWOLJDVHPLQDULHUYDUL3ULGH+RXVHRFK
fullsatta.

Kondomsamtal
Under 2010 tog RFSL Stockholm fram en metod för kortare strukturerade samtal
rörande kondomer. Tanken är att erbjuda individuella samtal eller gruppsamtal inom våra
UHGDQH[LVWHUDQGHYHUNVDPKHWHU7LOOVDPPDQVPHGVDPWDOVPHWRGHQWRJVlYHQHWWNLWIUDP
LQQHKnOODQGHROLNDYDULDQWHUDYNRQGRPHUHQGHPRQVWUDWLRQVSHQLVVDPWDOVJXLGHRFK
ROLNDW\SHUDYJOLGPHGHO8QGHUQRYHPEHUXWELOGDGHVVDPWDOVOHGDUHI|UNRQdomsamtal och under 2011 kommer vi starta att marknadsföra kondomsamtalen både
LQRPYnUDH[LVWHUDQGHYHUNVDPKHWHURFKH[WHUQW
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INVANDRARKONUSLENT
Sekundärprevention  för  hivpersoner  med  icke-svensk    
bakgrund
*HQRPLQYDQGUDUNRQVXOHQWHQEHGULYVYLVVVHNXQGlUSUHYHQWLRQULNWDGWLOOIUlPVWKLY
positiva hbt-personer. Detta sker huvudsakligen genom rådgivande samtal om behandOLQJDUVDPWOlNDUEHV|NSnKLYPRWWDJQLQJDUWLOOH[HPSHO9HQKlOVDQ6HVDP.DUROLQVND
sjukhuset Solna/Huddinge med mera. Under 2010 genomfördes cirka 150 samtalen med
KLYSRVLWLYDYDUDYFLUNDSURFHQWEHU|UGHJUXSSHQ0608QGHUKDUYLIRUWVDWW
VDPDUEHWHWPHG1RDNV$UNRFK3RVLWKLYDJUXSSHQ 3* 6DPDUEHWHWV\IWDGHWLOODWW
försöka nå hiv-positiva MSM och hjälpa dem att bearbeta sin hiv-status och hantera olika
behov i sina vardagsliv.

Individuella  stödkontakter
5)6/6WRFNKROPVLQYDQGUDUNRQVXOHQWKDGHXQGHUNRQWDNWPHGSHUVRQHUIUnQ
ROLNDOlQGHU.OLHQWHUQDYDUI|GGDL$OJHULHW$UJHQWLQD$]HUEDGMDQ%DQJODGHVK%ROLYLD&KLOH&RORPELD(FXDGRU(OIHQEHQVNXVWHQ(ULWUHD(O6DOYDGRU,UDQ,WDOLHQ,QGLHQ-RUGDQ.LQD.LUJL]LVWDQ.XED.XUGLVWDQ0DURFNR0H[LFR0RQJROLHW1LJHULD
3ROHQ3HUX5XPlQLHQ5\VVODQG6HUELHQ6SDQLHQ6YHULJH6\ULHQ7XUNLHW7\VNODQG
8JDQGD8.8NUDLQD8UXJXD\86$8]EHNLVWDQ9HQH]XHOD9LWU\VVODQGRFKgVWHUULNH
$YGHVVDYDUPlQNYLQQRURFKWUDQVNYLQQRURFKWUDQVPlQSHUVRQHUKDU
GHÀQLHUDWVLJVRPKRPRVH[XHOODVRPELVH[XHOODVRPWUDQVSHUVRQHURFKVRP
KHWHURVH[XHOOD7RWDOJHQRPI|UGHLQYDQGUDUNRQVXOHQWHQSHUVRQOLJDVDPWDOXQGHUnUHW
RFKVDPWDOSHUWHOHIRQRFKHSRVWPHGGHVVDNOLHQWHU6DPWDOHQKDUKDQGODWRP
0LJUDWLRQVIUnJRU(8DV\OIUnJRUVRFLDODIUnJRU NRQWDNWHQPHG)|UVlNULQJVNDVVDQ3ROLV
6RFLDOHQ$UEHWVI|UPHGOLQJHQ6),RFKDQGUDVNRORU SV\NRVRFLDODIUnJRUVH[XDOLWHW
IDPLOMHQUHODWLRQHUKlOVDVlNUDUHVH[RFKKLY

Övrigt
6RFLDOK|JVNRODKDUXQGHUnUHWJMRUWHWWVWXGLHEHV|NKRV,QYDQGUDUNRQVXOHQWHQ'HWYDU
totalt 5 personer på besök och samtalet rörde migrations- och integrationsfrågor.

KURATORSMOTTAGNINGEN
Kuratorsmottagningen
8QGHUYnUHQKDUWMlQVWHJUDGHQSnNXUDWRUVPRWWDJQLQJHQYDULWSURFHQWSOXV
SURFHQWI|UGHODWSnWYnNXUDWRUHU$YGHQWRWDODWMlQVWHQSnSURFHQWKDUFLUND
SURFHQWYDULWIRNXVHUDWSnNOLQLVNWDUEHWHRFKFLUNDSURFHQWSnXWELOGQLQJ)URP
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augusti 2010 har en av kuratorerna studieledighet på deltid och tjänstegraderna är nu
I|UGHODGHSnSURFHQWSOXVSURFHQWGHWYLOOVlJDVDPPDQODJWSURFHQWWMlQVWJUDG
3nGHQSURFHQWLJDWMlQVWHJUDGHQKDUIRNXVKHOWOHJDWSnGHWNOLQLVNDDUEHWHW

Individuella  behandlingskontakter
'HQPRGHOOYLDUEHWDWHIWHUlUDWWHUEMXGDXSSWLOOPD[VDPWDOEHV|NDUH1nJUDOlQJUH
NRQWDNWHUEHKDQGODUHÀQQV'HQKlUPRGHOOHQJ|UDWWYLNDQWDHPRWGHÁHVWDVRPV|NHU
oss utan att bygga upp alltför långa väntetider. En kortare kö har upprättats vid behov.
%HV|NHWKRV5)6/6WRFNKROPVNXUDWRUHUKDUGHQSRVLWLYDHIIHNWHQDWWVlQNDWU|VNHOQWLOO
|SSHQYnUGHQ$QWDOHWERNDGHEHV|NXSSJLFNXQGHUWLOOFLUNDVW$YEHV|NDUQD
GHÀQLHUDGHVLJFLUNDSURFHQWVRPNYLQQRUSURFHQWVRPPlQRFKSURFHQWVRP
transpersoner. Antalet par var 15 stycken.

Finansiering  av  kuratorsmottagningen
,MDQXDULK|MGHVDYJLIWHUQDWLOOPHOODQ²NURQRUEHV|NI|UDWW|NDDYJLIWVÀQDQVLHULQJHQSnPRWWDJQLQJHQ8QGHUK|VWHQJMRUGHVHQPDUNQDGVI|ULQJVSODQ
för kuratorsmottagningen som innebar att avgifterna från och med november höjdes
WLOOVSDQQHWPHOODQNURQRUVRPOlJVWRFKNURQRUVRPK|JVWXQGHUGHI|UVWD
VDPWDOHQI|UPHGOHPPDU'HVRPLQWHlUPHGOHPPDUEHWDODUNURQRUSHUVDPWDO
.XUDWRUHUQDKDUXQGHUnUHWKDQGOHWWI|UHQLQJHQVVNROLQIRUPDW|UHULJUXSSRFKKDIWLQGLviduell handledning eller stödsamtal för föreningens volontärer när behov uppstått.

Utbildning
Kuratorsmottagningen har under VT 2010 fortsatt samarbetet med RFSL-förbundet och
GHQJHPHQVDPPD+%7FHUWLÀHULQJVXWELOGQLQJHQ6DPDUEHWHWKDUJnWWXWSnDWWJHPHQsamt planera innehållet i och vid enstaka tillfällen stötta i genomförandet av RFSL förEXQGHWV+%7&YHUNVDPKHWEOD)RONWDQGYnUGHQL8SSVDOD5)6/6WRFNKROPKDUVMlOYD
JHQRPI|UWHQ+%7&XWELOGQLQJI|U$WWHQGRSHUVRQHULQRPIDPLOMHRFKMRXUYHUNVDPKHWXQJGRPVKHPRFKSHUVRQDOSnPRWWDJQLQJVHQKHWKRVI|UHWDJHW'HWWDKDUVNHWWL
samarbete mellan kurator och utbildningsansvarig.
Medverkan vid utbildning för socionomprogrammet vid Ersta Sköndal Högskola
VWXWELOGQLQJDUI|U/$)$²VH[XDOLWHWXQJDRFKKEWSHUVSHNWLY
(QXWELOGQLQJI|U*lYOHXQJGRPVPRWWDJQLQJ²EHP|WDQGHXUHWWKEWSHUVSHNWLYKDU
genomförts av en kurator i samarbete med RFSL Stockholm Utbildning.
En kurs i kondomsamtal samt en kurs i samtalsmetodik anordnade av RFSL Stockholm
Hälsa.

Nätverkande  och  seminarieverksamhet
Kuratorerna har under året medverkat i nätverket för lesbisk hälsa i Stockholm. Ett
löst sammansatt nätverk för att undersöka sambandet mellan lesbiska kvinnors hälsa
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och alkoholvanor har gjort ett studiebesök hos KSAN.
En träff med RFSU s behandlare har genomförts.
6WXGLHEHV|NJMRUGHVWLOObWVW|UQLQJVFHQWUXPPHG|PVHVLGLJWHUIDUHQKHWVXWE\WHRP
våra respektive verksamheter.
.XUDWRUVPRWWDJQLQJHQKDUGHOWDJLWLUXQGDERUGVVDPWDORPVH[PRWHUVlWWQLQJ
RFSL förbundet.
8QGHU3ULGHJHQRPI|UGHVHQWUlII I|UDQK|ULJDWLOOWUDQVVH[XHOODRFKHQNXUDWRU
PHGYHUNDGHLHWWVHPLQDULXPRPEHKRYHWDY+%7NRPSHWHQVI|USV\NRORJHUL
vården.

7UDQVLW VHQHGDQXQGHU+%7XQJ
.XUDWRUVPRWWDJQLQJHQKDUGHOWDJLWLSODQHULQJVJUXSSHQI|USURMHNWHW7UDQVLWRFKKDIW
ansvar för det kliniska arbetet och perspektivet. En planering har skett för en terapigrupp
inom Transit och en rekrytering till terapigruppen har påbörjats.

Handledning
.XUDWRUHUQDKDUXQGHUKHODnUHWKDIWHJHQLQGLYLGXHOONRQWLQXHUOLJH[WHUQKDQGOHGQLQJ
Kuratorsmottagningen har internt handlett föreningens skolinformatörer.

STARTGRUPPER  
Startgrupperna är en serie träffar där hbt-personer får tillfälle att dela erfarenheter med
DQGUDLOLNQDQGHVLWXDWLRQ6WDUWJUXSSHUQDlUXSSGHODGHLWYnJUXSSHUHQI|UGHPXQGHU
nURFKHQI|UGHP|YHUnU%nGDGHVVDJHVWYnJnQJHUSHUnUHQSnK|VWHQRFKHQSn
våren. Varje grupp är ledarledd och håller på en gång i veckan under fem veckor. Under
2010 har gruppen för personer under 25 år inte getts på grund av för få deltagare.

Startgrupp  25  +
Två planerade startgrupper har genomförts under 2010 för personer över 25 år. VårWHUPLQHQVVWDUWJUXSSLQOHGGHVPHGGHOWDJDUHYDUDYVW\FNHQIXOOI|OMGHJUXSSHQ3n
höstterminen var antalet deltagare 11 vid det första tillfället varav alla valde att gå hela
VWDUWJUXSSVVHULHQ7RWDOWJHQRPI|UGHSHUVRQHU SURFHQW KHOD6WDUWJUXSS
under 2010.
)|OMDQGHPDWHULDOlUEDVHUDWSnGHUDVXWYlUGHULQJDU$YGHGHOWDJDUQDGHÀQLHUDGHVLJ
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VRPNYLQQRURFKVRPPlQ0HGHOnOGHUQI|UNYLQQRUQDYDUnURFKI|UPlQQHQ
nU,QJHQDYGHOWDJDUQDLGHQWLÀHUDGHVLJVRPWUDQVSHUVRQ'HQ\QJVWDGHOWDJDUHQYDU
nURFKGHQlOGVWDcOGHUVQLWWHWlULVWRUWVHWWRI|UlQGUDWIUnQI|UUDnUHW0RWEDNJUXQG
utvärderingarna kan konstateras att de som fullföljt startgruppserien i stor utsträckning
får ut det de förväntade sig innan de började.

HBT  UNG  
Egalia
(JDOLDlUHQIULWLGVYHUNVDPKHWVRPULNWDUVLJWLOOXQJDKEWTSHUVRQHULnOGUDUQDnU
Egalia drivs enligt identitetsstärkande metoder som har formats och utvecklats inom
verksamheten under de fyra år som Egalia har funnits. Under 2010 har man tryckt dessa
metoder under namnet Egaliamodellen. Syfte är att kunna sprida erfarenheterna av att
arbeta stödjande med gruppen unga hbtq-personer till andra verksamheter där man kommer i kontakt med ungdomar. Egaliamodellen fungerar även som en kvalitetssäkrare av
verksamheten inför framtida satsningar och utmaningar.
Under 2010 har Egalia på grund av minskade bidrag endast hållit öppet en dag i veckan
LVWlOOHWI|UWYngSSHWWLGHQKDUYDULWPnQGDJDUNORFNDQRFK(JDOLDKDUEHPDQQDWVDYOHGDUHXWELOGDGHL(JDOLDPRGHOOHQ*HQRP(JDOLDHUEMXGHU5)6/6WRFNKROP
HQWU\JJNRQWLQXHUOLJJUDWLVGURJIULRFKOHGDUOHGGP|WHVSODWVI|UKEWTSHUVRQHUXQGHU
20 år.
$UEHWHWPHG(JDOLDXSSI\OOHUPnORPDWW
 Motverka och förebygga målgruppens psykiska ohälsa.
 %U\WDHWQLVNRFKHOOHUVRFLDOVHJUHJDWLRQ
 8WYHFNODPnOJUXSSHQVVNDSDQGHNUDIWGHPRNUDWLVNDGHOWDJDQGHRFKGHOWDJDQGHL
samhälls- och kulturlivet.
 Stärka målgruppens tilltro till den egna förmågan och möjligheten att själva och
WLOOVDPPDQVPHGDQGUDNXQQDSnYHUNDVLQYDUGDJP|MOLJKHWWLOOLQÁ\WDQGHLVDPKlOOHW
och organisering.
Egalia är den enda plattform för hbtq-ungdomar i Stockholm som är alkohol- och
GURJIULVDPWnOGHUVUHJOHUDG3n(JDOLDVDPODVPDQRIWDNULQJS\VVHORFKDQGUDDNWLYLWHWHU
som fungerar identitetsstödjande och synliggörande. Samtal är en viktig del i Egalias
YHUNVDPKHWS\VVODQGHWIXQJHUDURIWDVRPHQLVEU\WDUHI|UGHVRPEHV|NHU(JDOLDRFKJ|U
det enklare för dem att berätta om saker som de inte vågar prata om någon annanstans.
Aktiviteterna på Egalia rör sig mellan allt från kortare pyssel som pärlplattsläggning till
längre projekt som att under en termin planera och sammanställa ett eget radioprogram.
7H[WLODSODNDWYDUQDPQHWI|U(JDOLDVOLWHVW|UUHYnUSURMHNWVRPUHVXOWHUDGHLHWWWMXJRWDO
W\JDIÀVFKHUVRPVWlOOGHVXWSn.XOWXUKXVHWXQGHU3ULGH8QJ
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(JDOLDDUEHWDUDNWLYWI|UDWWVNDSDHWWVlNUDUHVH[WlQNKRVPnOJUXSSHQ)|UXWRPDWW
OHGDUQDLVDPWDOPHGXQJGRPDUQDVRPU|UVH[RFKUHODWLRQHUDOOWLGKDUPHGHWWVlNUDUH
VH[SHUVSHNWLYVnDUUDQJHUDU(JDOLDVHGDQWYnnUWLOOEDNDYDUMHWHUPLQHQ6QDFND6H[ZRUNshop. Dessa hålls antingen av några av Egalias ledare eller av en utomstående person som
DUEHWDUPHGVH[XDOKlOVD$QWDOHWEHV|NDUHKDUYDULWFLUNDSHUWHUPLQ6RPHQGHO
LDWWDUEHWDDNWLYWPHGVlNUDUHVH[EHWHHQGHKDUDOODHJDOLDOHGDUHJnWW5)6/6WRFNKROPV
kondomsamtalsutbildning.
(JDOLDELOGDGHVVRPHWWWUHnULJWSURMHNWÀQDQVLHUDWDY$UYVIRQGHQI|UI\UDnUVHGDQ8QGHUSnJLFNHWWLQWHQVLYWDUEHWHDWWVlNUD(JDOLDVIUDPWLGDÀQDQVLHULQJ'HWWDUHVXOWHUDGHLDWWPDQLIHEUXDULÀFNEHVNHGRPKDOYHUDGÀQDQVLHULQJIUnQ6RFLDOWMlQVWRFK
$UEHWVPDUNQDGVI|UYDOWQLQJHQ,GURWWVI|UYDOWQLQJHQRFK.XOWXUI|UYDOWQLQJHQL6WRFNKROP,JODSSHWVRPXSSVWRGIUnQnUVVNLIWHWWLOOGHVVDWWPDQÀFNEHVNHGHW
ÀQDQVLHUDGHV(JDOLDDYLQVDPODGHPHGHOIUnQSULYDWSHUVRQHU
8QGHUKDU(JDOLDKDIW|SSHWWLOOIlOOHQPHGEHV|NYDUDYDYGHPYDU
I|UVWDJnQJVEHV|N,VQLWWKDUYHUNVDPKHWHQEHV|NWVDYSHUVRQHUSHUNYlOO MPI L
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VQLWW YDUDYDYGHPKDUYDULWI|UVWDJnQJVEHV|NDUH MPI LVQLWW 3nJUXQGDY
det ökade antalet besökare per kväll har verksamheten varit bemannad av fyra fritidsledare istället för tre som året innan. Under 2010 har två nya fritidsledare rekryterats då
två av de gamla delvis valt att lämna verksamheten. När det kommer till könsfördelnLQJHQEODQGEHV|NDUQDlUGHWHQ|YHUYLNWDYSHUVRQHUVRPGHÀQLHUDUVLJVRPWMHMHU
SURFHQW$QWDOHWSHUVRQHUVRPGHÀQLHUDUVLJVRPNLOODUOLJJHUSnSURFHQWRFKSHUVRQHU
med transidentitet uppgår till 5 procent samt personer som uppger att de inte vet uppgår
också till 5 procent.
Under 2010 har arbetet utanför själva fritidsverksamheten gått ut på att synliggöra Egalia
och dess metoder samt öka kunskapen om unga hbtq-personers behov. Detta har skett
JHQRPÁHUDROLNDLQVDWVHU'HOVKDU(JDOLDVNDSDWHQHJHQKHPVLGD ZZZHJDOLDXQJVH 
VRPULNWDUVLJWLOOHQEUHGPnOJUXSSLI|UVWDKDQGXQJDKEWTSHUVRQHURFKLDQGUDKDQG
I|UlOGUDUSHGDJRJHUIULWLGVSHUVRQDORFKSROLWLNHU+HPVLGDQKDULVQLWWGU\JWLQGLYLduella besökare i månaden och genom de mail och förfrågningar som vi får via hemsidan
ser vi att den fyller sitt syfte i att nå ut till de önskade målgrupperna. Under året har
(JDOLDGHOWDJLWLHQUDGPlVVRURFKIHVWLYDOHU)ULWLGI|UDOOD3ULGH8QJ8QJ)RUXP
för Eldsjälar och Alla unika alla jämlika. Detta har resulterat i nya kontakter med bland
andra Unga Synskadade Stockholm som har sett till att Egalias informationsmaterial till
I|UVWDJnQJVEHV|NDUHQXÀQQVLSXQNWVNULIW
8QGHU8QJIHVWLYDOHQGUHY(JDOLDPLQLNDPSDQMHQµIUnJRURPKHWHURQRUPHQµGlU
XQJGRPDUÀFNVYDUDSnI\UDIUnJRUVRPU|UGHQRUPHUNULQJN|QRFKVH[XDOLWHW6DPPDQODJWGHOWRJFLUNDXQJGRPDULNDPSDQMHQRFKÀFNYDUVLWWHJDOLDQ\FNHOEDQGLSUHVHQW
3ULGH8QJYDULnUHWWVDPDUEHWHPHOODQ5)6/6WRFNKROP(JDOLD.XOWXUKXVHW/$9$
5)6/8QJGRP7XVHQELOGHUWXVHQRUGRFK6WRFNKROP3ULGH3ULGHSn6WDQ3ULGHXQJlU
HQJUDWLVGURJIULRFKOHGDUOHGGIHVWLYDOI|UKEWTSHUVRQHULnOGUDUQDnU3ULGH8QJ
lUHQGHODY6WRFNKROP3ULGHRFKK|OOLnUKXVSn/$9$L.XOWXUKXVHWRFKEHPDQQDGHV
DYSHUVRQDORFKYRORQWlUHUIUnQ5)6/6WRFNKROP5)6/XQJGRPRFK/$9$3ULGH8QJV
HJQDSURJUDPIRNXVHUDGHSnLGHQWLWHWNUHDWLYLWHWRFKDNWLYLVPRFKLQQHK|OOZRUNVKRSVXSSWUlGDQGHQRFKVDPWDO'U\JWSHUVRQHURPGDJHQEHV|NWH3ULGH8QJ
'HWSnYHUNDQVDUEHWHI|U(JDOLDVÀQDQVLHULQJVRPSnE|UMDGHVWLOOVDPPDQVPHG
RFSL Stockholms styrelse har fortsatt under 2010 och haft avgörande betydelse i att
skapa kontakter med Stockholms stad. Om förhandsinformationen står sig med beslut
RPNURQRUWLOO(JDOLDLQQHElUGHWDWW6WRFNKROPVVWDGPHGYLVVDJODSSÀQDQVLHUDW(JDOLDVHGDQRNWREHU
,QRPIULWLGVYHUNVDPKHWHQDUUDQJHUDGHVGHQVHSWHPEHUHWW9X[HQ(JDOLDPHG
ambitionen om att samla in medel för att kunna öppna två dagar i veckan under hösten.
Trots att tillställningen var väldigt lyckad räckte inte insamlingen hela vägen. De insamODGHPHGOHQVSDUDGHVVRPHQEXIIHUWLQI|URVlNHUKHWHQNULQJEHVOXWRPÀQDQVLHULQJLQI|U
2011.
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Transit
7UDQVLWlUHWWWYnnULJWSURMHNWVRPÀQDQVLHUDVDY$UYVIRQGHQ3URMHNWHWV\IWDUWLOODWWV\QOLJJ|UDRFKVNDSDVW|GnWWUDQVSHUVRQHULnOGUDUQDnU'HWWDVNHUJHQRPWUHLQVDWVHU
VWDUWJUXSSHUWHUDSLJUXSSHUVDPWHQDQWRORJL8QGHUKDUHWWPHWRGPDWHULDOI|UVWDUWJUXSSHUULNWDGHWLOOXQJDWUDQVSHUVRQHULnOGUDUQDnUXWYHFNODWVXWLIUnQGHWEHÀQWOLJD
startgruppsmaterialet för hb-personer. Ledare har rekryterats och utbildats i metoden.
Dessutom har en pilotomgång av startgrupp Transit genomförts. Av tio anmälda var det
fyra personer som genomförde hela startgruppen. De upplevde att startgruppen hade
varit bidragande i att ge dem ökad självkänsla och ett utökat socialt sammanhang.
Terapigrupperna riktar sig till personer i ålder 15-25 år som går i utredning för eller
KDUInWWGLDJQRVHQWUDQVVH[XDOLVP,QRPWHUDSLJUXSSHUQDKDUHWWQlWYHUNSnE|UMDWVPHG
Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och deras transteam i syfte att informera
RPYnUDYHUNVDPKHWHURFKJ|UDWHUDSLJUXSSHUQDWLOOJlQJOLJDI|USHUVRQHUVRPEHÀQQHU
sig i könskorrigerande vård. Rekrytering av deltagare till pilotomgången av terapigrupperna har pågått under hösten och starten beräknas bli i början av 2011.
,QRPSURMHNWHW7UDQVLWLQJnUDWWWDIUDPHQDQWRORJLI|URFKDYXQJDWUDQVSHUVRQHU
$QWRORJLQlUWlQNWDWWLQQHKnOODFLUNDWH[WHUDYSHUVRQHUPHGHJQDXSSOHYHOVHURFK
erfarenheter av att vara trans. Syftet är att ge en röst åt unga transpersoner och deras levQDGVYLOONRU8QGHUKDUHQUHGDNW|UVJUXSSDQVYDUDWI|UEHDUEHWQLQJRFKWH[WUHGLJHULQJDYWH[WHUQD(QUHIHUHQVJUXSSEHVWnHQGHDYPnOJUXSSVSHUVRQHUKDUYLGWYnWLOOIlOOHQ
InWWWDJLWGHODYWH[WHUQDRFKGLVNXWHUDWGHP$QWRORJLQEHUlNQDVYDUDWU\FNWRFKNODUL
maj 2011.

Working  it  out
:RUNLQJLWRXWlUHWWWUHnULJWSURMHNWPHGÀQDQVLHULQJIUnQ$UYVIRQGHQRFK6PLWWVN\GGVLQVWLWXWHW0nOHWPHGSURMHNWHWlUDWWXWDUEHWDGRNXPHQWHUDRFKVSULGDHQQ\JUXSSLQWHUventionsmetod som riktar sig till unga hbtq-personer. Arbetet bygger på den amerikanska
I|UODJDQIUnQPHGQDPQHW:RUNLQJLWRXWVRPIUDPVWlOOWVDY-R\FH+XQWHURFK+,9
&HQWHUL1HZ<RUN0HWRGHQV\IWDUWLOODWWVWlUNDGHOWDJDUQDVLGHQWLWHWRFKVMlOYNlQVODRFK
|NDGHUDVI|UPnJDWLOOJUlQVGUDJQLQJRFKVlNUDUHVH[EHWHHQGH*HQRPPHWRGHQJHVGHOWDgarna en chans att öva på att analysera och hantera olika svåra situationer som kan uppstå
i unga hbtq-personers vardag och därigenom stärka dem i sina val och i sin förmåga att
sätta gränser. 2010 var år två av projektets tre år. Huvuduppgiften under 2010 har varit att
SURGXFHUDÀOPNOLSSYDUGHUDPLQXWHUOnQJD8QGHUnUHWWDYSURMHNWHWVWDUWDGHVHWW
VDPDUEHWHPHGÀOPNROOHNWLYHW7MRFNLVKMlUWDRFKGHKDUVHGDQDUEHWDWIUDPÀOPHUQDXQGHU
nUWYnbYHQI|U5)6/6WRFNKROPEOHYGHWP\FNHWDUEHWHPHGÀOPHUQD
8QGHUE|UMDQDYnUHWÁ\WWDGHÀOPWHDPHWLQL5)6/6WRFNKROPVORNDOHURFKXQGHUI|UVWD
GHOHQDYnUHWDUEHWDGHVGHWLQWHQVLYWWLOOVDPPDQVPHGÀOPSURGXNWLRQHQ,E|UMDQDYnUHW
KDUXQGHUODJI|UÀOPPDQXVHQWDJLWVIUDPWLOOVDPPDQVPHGSURMHNWHWVHUIDUHQKHWVJUXSS
som består av unga hbtq-personer.
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7LOOSURMHNWHWlUGHWRFNVnNQXWHWHQYX[HQH[SHUWJUXSSPHGSHUVRQHUPHGH[SHUWLVLQRP
RPUnGHQD+,9SUHYHQWLRQXQJDKEWTSHUVRQHUVOLYVYLOONRURFKQRUPNULWLVNSHGDJRJLN
([SHUWJUXSSHQKDUYDULWYlOGLJWDNWLYXQGHUI|UVWDGHOHQDYnUHWJHQRPDWWLGHROLND
GHODUQDDYÀOPSURGXNWLRQHQJHV\QSXQNWHUXWLIUnQYDUVRFKHQVVSHFLÀNDH[SHUWLV
([SHUWJUXSSHQKDUJHWWV\QSXQNWHUQlUGHWJlOOHUIDVWVWlOODQGHDYYLONDGLVNXVVLRQVlPQHQVRPVNDOLJJDWLOOJUXQGI|UGHÀOPNOLSSHQIUDPWDJDQGHDYPDQXVWLOOGHVVDVDPW
JHQRPJnQJDYUnPDWHULDOHWDYÀOPHUQD,QI|UÀOPDQGHWFDVWDGHV|YHUSHUVRQHUI|U
ROLNDUROOHUVWDWLVWHUOHWDGHVSnVWDWLVWQlWYHUNRFKEODQGKEWTFRPXQLW\WEODQGDQQDW
på Egalia. Filmteamet som bestod av tio personer samt 40 skådespelare och 50 statister
VNXOOHNRRUGLQHUDVVnDWWDOODNXQGHPHGYHUNDSnYLVVDVSHFLHOODWLGHUXQGHUGHGDJDU
VRPÀOPLQVSHOQLQJHQXWJMRUGH
/RNDOHURFKSODWVHUI|UÀOPLQVSHOQLQJDUQDVNXOOHKLWWDVVRPGHOVSDVVDGHGHOVYDUJUDWLV
VDPWLQWHI|UOnQJWLIUnQYDUDQGUDLDYVWnQGRFKVnYLGDUH6MlOYDÀOPLQVSHOQLQJHQJMRUGHV
XQGHUGDJDULPDUV8W|YHU5)6/6WRFNKROPRFK7MRFNLVKMlUWDDUEHWDGHWRWDOWUXQW
SHUVRQHUI|UHXQGHURFKHIWHULQVSHOQLQJVSHULRGHQ)LOPHUQDVP\JYLVDGHVI|UDOODVRP
DUEHWDWPHGDWWWDIUDPGHPSnELRJUDIHQ=LWDLGHFHPEHU1lUGHWLQWHQVLYDDUEHWHW
PHGIUDPVWlOODQGHWDYÀOPHUQDYDU|YHUKDUVMlOYDPHWRGPDWHULDOHWE|UMDWDUEHWDVIUDP
3URMHNWOHGDUHQKDUWLOOVDPPDQVPHGHQGUDPDSHGDJRJIlUGLJVWlOOWSLORWYHUVLRQHUDY
metodbeskrivningar.

HBT  UTBILDNING
RFSL Stockholm har under året bedrivit sedvanlig skolinformation till elever på grundoch gymnasieskolor. Vi har även bedrivit utbildnings- och föreläsningsverksamhet för
YX[QDEnGHVWXGHUDQGHRFK\UNHVYHUNVDPPD8QGHUnUHWKDUI|UHQLQJHQKDIWHQSHUVRQ
DQVWlOOGSnKHOWLGVRPKDUDQVYDUDWI|UVDPRUGQLQJHQDYXWELOGQLQJVYHUNVDPKHWHQVDPW
en verksamhetsassistent anställd på halvtid.

Föreläsningar
8QGHUYHUNVDPKHWVnUHWKDUGHWSUHFLVVRPXQGHUPlUNWVDYHQ|NDGHIWHUIUnJDQIUnQROLNDW\SHUDYYX[HQJUXSSHUJlOODQGHXWELOGQLQJRPKEWIUnJRURFKQRUPNULWLVNSHGDJRJLN9LKDUXQGHUnUHWXWLIUnQYnUDUHVXUVHUWLOOJRGRVHWWGHWWDEHKRY'HWWD
resulterade i 21 genomförda föreläsningar. Vi har även utöver dessa genomfört tre
heldagsutbildningar och två halvdagsutbildningar under året. Detta är en ökning jämfört
PHG%HVWlOODUQDYDUIUlPVWJUXQGRFKJ\PQDVLHVNRORUIRONK|JVNRORUXQLYHUVLWHW
NRPPXQHUXQJGRPVPRWWDJQLQJDUIULYLOOLJRUJDQLVDWLRQHURFK6WRFNKROPVOlQVODQGVWLQJ
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+EWFHUWL¿HULQJ
Under året har RFSL Stockholm varit delaktig i utbildnLQJDUQDLVDPEDQGPHGKEWFHUWLÀHULQJDUQDDYI|OMDQGH
YHUNVDPKHWHU%RWN\UNDXQJGRPVPRWWDJQLQJVHNWLRQHQI|U
QlWYHUNVRFKIDPLOMHYnOGVDUEHWHL%RWN\UNDNRPPXQ$WWHQGRLQGLYLGRFKIDPLOM.DWDULQDXQJGRPVKHP.ULV7LQD
skyddat boende samt konsulterna inom jour- och familjeKHPVYHUNVDPKHWHQL6WRFNKROP)RONWDQGYnUGHQL8SSVDOD
län och förskolorna Nicolaigården och Egalia i Stockholm.
Detta har i praktiken inneburit fyra heldagsutbildningar och
elva halvdagsutbildningar under året. Dessa utbildningar
har skett i samarbete med förbundskansliet.

Skolinformation
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7RWDOWJHQRPI|UGHVVNROLQIRUPDWLRQVOHNWLRQHUXQGHU
YHUNVDPKHWVnUHWYLONHWlUHQPLQVNQLQJMlPI|UW
PHGYHUNVDPKHWVnUHW OHNWLRQHU 'HWWDEHW\GHU
DWWFLUNDHOHYHUSHUVRQHUXQGHUnUHWWRJGHODYYnUD
lektioner. Av det totala antalet skolinformations-lektioner
JMRUGHVOHNWLRQHUSnROLNDK|JVWDGLHVNRORURFK
OHNWLRQHUSnROLNDJ\PQDVLHVNRORU+|JVWDGLHRFK
gymnasieskolor är alltså fortfarande vår största uppdragsgivare. 2010 var ett år då informatörsgruppen var liten men
VWDELO6DPPDQODJWLQIRUPHUDGHSHUVRQHULQRPUDPHQ
för skolinformationsverksamheten. Under det gångna året
genomfördes en informatörsutbildning under hösten. SamPDQODJWJHQRPJLFNSHUVRQHUXWELOGQLQJHQRFKGHVVD
kommer att påbörja sitt skolinformationsarbete under
vårterminen 2011. Den utbildningsansvariga har under
nUHWGHOWDJLWYLGHWWÁHUWDOLQIRUPDWLRQVWLOOIlOOHQLV\IWHDWW
handleda informatörerna i deras arbete. Varje informatör
har fått denna form av handledning minst en gång under
nUHWbYHQHQVNLOGDXWYHFNOLQJVVDPWDOPHGYDUMHLQIRUPDW|UKDUJHQRPI|UWVXQGHUYHUNsamhetsåret. Under året har även regelbundna träffar anordnats för skolinformatörerna.
'HVVDKDUlJQDWVGHOVnWJUXSSKDQGOHGQLQJLOHGQLQJDY5)6/6WRFNKROPVNXUDWRUHUGHOV
åt fortbildningar i relevanta ämnen samt åt utvärdering av de pedagogiska metoder som
används inom skolinformationsverksamheten.

Produktion  av  material
Under året har hbt utbildning producerat och lanserat två material. ”RFSL Stockholms
VNROLQIRUPDWLRQVYHUNVDPKHWµHQVNULIWVRPSUHVHQWHUDUVNROLQIRUPDWLRQVYHUNVDPKHWHQL
VLQKHOKHWVDPWµ8QGHUKXGHQµHWWPHWRGPDWHULDORPVH[XDOXQGHUYLVQLQJRFKQRUPNULtisk pedagogik. Det sistnämnda producerades i samarbete med RFSL Ungdom.
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