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Inledning

2009 har varit ett år som har präglats av ett omfattande omorganiseringsarbete för RFSL Stockholm, där 
styrelsen startade året med att diskutera visioner för organisationen i ett tioårsperspektiv. Samtidigt inleddes 
året med ett stort ekonomiskt underskott efter 2008, vilket också till stora delar har präglat arbetet. Bland 
annat har vi genomfört förändringar i personalgruppen som bidragit till att vi kan stänga böckerna för året 
med ett bättre ekonomiskt resultat. Dock har vi mycket kvar att göra inför framtiden för att uppnå långsik-
tig ekonomisk stabilitet. 

Vi har arbetat intensivt under året med fi nansieringen av vår ungdomsverksamhet Egalia. Verksamheten 
har drivits som ett Allmänna arvsfonden-projekt sedan 2007 och fi ck under 2009 mycket uppmärksamhet. 
I maj tilldelades Egalia ett hederspris från Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar och i juni ut-
sågs verksamheten till ”barnhjälte” och belönades med 100 000 kronor från Miljöpartiet de Grönas ”Grön 
Fond”.  Stockholm stad beslutade i somras att fi nansiera årets sista kvartal, men precis innan jul fi ck vi veta 
att beslutet om fi nansiering för 2010 hade bordlagts. Detta ledde till att vi startade insamlingen ”Egalias 
änglar” som samlade in drygt 100 000 kronor vilket möjliggjorde att verksamheten kunde hålla öppet tills 
vi sent omsider fi ck besked i mitten av februari från Stockholms stad. Tyvärr medför beskedet att Egalia 
under 2010 bara kan hålla öppet en kväll i veckan så under året får vi fortsätta det politiska arbetet med att 
säkra en långsiktig fi nansiering.  

Flera nya samarbeten har intensifi erats under 2009. RFSL Gotland har sedan tidigare önskat att ingå som 
arbetsgrupp i RFSL Stockholm, samtalen har nu lett till att vi ser fram emot att kunna skriva ett avtal under 
våren 2010, så att vi kan inleda ett samarbete under hösten.  På initiativ från en grupp privatpersoner så 
kommer RFSL Stockholm också att bli medlemmar i boföreningen Regnbågen.

Så när nu verksamhetsåret 2010 påbörjas kan vi se fram emot fl era nya spännande samarbeten, ett valår 
och en intressant valrörelse, samt ett fortsatt intensivt utvecklingsarbete för vår förening.  Jag vill tacka vår 
personal och styrelsens medlemmar för det gångna året och ser fram emot det kommande verksamhetsåret 
tillsammans. 

Anna Söderström, ordförande RFSL Stockholm 2009
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 Föreningens styrelse

RFSL Stockholms styrelse har under året arbetat i två utskott, ett påverkansutskott och ett verksamhetsut-
skott. Påverkansutskottet har fokuserat på politiskt arbete, exempelvis remissvar, arbete med utdelningen av 
Regnbågspriset och Rosa tisteln i samband med Stockholm Pride och framtagandet av ett lokalpolitiskt pro-
gram.  Verksamhetsutskottet har arbetat med omorganiseringen,  och fl era olika aktiviteter såsom Tjejfesten 
i samband med Pridefestivalen och Transtemadagen under hösten.  

Styrelsen hade tretton ledamöter under året.  I påverkansutskottet har Giovanni Palusa (sammankallande), 
Anna Söderström, Ulf Schyldt, Johanna Lazcano, Jojo Stenberg (mars-oktober), Omar Farjani, Christian 
Valtersson och Nicklas Persson ingått. I verksamhetsutskottet har Johannes Sjögerén (sammankallande 
mars-oktober), Frida Jacobson (sammankallande oktober-), Peter Tai Christensen, Katina Staf och  Reb 
Kerstinsdotter ingått. 

Arbetet har skett under ledning av presidiet som bestått av Anna Söderström, Peter Tai Christensen, Ulf 
Schyldt, Katina Staf och Reb Kerstinsdotter. 

Styrelsemöten har hållits 11 gånger och styrelsen genomförde också en internathelg i början av styrelseåret. 
Utöver detta har presidiet och utskotten genomfört möten mellan styrelsemötena. 

 Föreningens personal

Förening har under hela eller delar av året haft följande personer anställda på hel- och deltid: Veronica Berg, 
Nicklas Dennermalm, Eva Hansson, Tobias Herder, Pablo Leiva, Mats Wretås, Katarina Stenkvist, Lotta 
Vilde Wahl, Marie Carlsson, Eddie Summanen, Åsa Brunius, Karin Båge och Simon Sundström. Christian 
Antoni Möllerop har genom 2009 varit föreningens verksamhetschef.

Under hösten 2009 slutade Marie Carlsson som verksamhetsansvarig inom ungdomsverksamheten, Eddie 
Summanen som projektledare för Linje 59 och Karin Båge som föreningssamordnare. Simon Sundström 
avslutade sin projektanställning inom hiv-verksamheten i januari. Styrelsen och personalen vill tacka alla för 
deras insats för organisationen och den goda jobben dessa har gjort för föreningen.

Åsa Brunius återgick i 20 % tjänst som föreningssamordnare efter en periods tjänstledighet på grund av 
studier.
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Föreningens ekonomi

2009 har betytt en välbehövlig stabilisering och återhämtning för RFSL Stockholms ekonomi. Både styrel-
sen och kansliet har lagt ned mycket tid på att analysera de senaste årens ibland skakiga ekonomiska utveck-
ling och skapa en bättre och förhoppningsvis stabilare modell för hur verksamheten ska organiseras. Detta 
arbete har också lett till att styrelsen har tagit kontakt med samtliga bidragshandläggare inom Stockholms 
stad och landsting för att diskutera hur ansökningsrutinerna och behandlingen påverkar föreningens verk-
samhet.

Trots att resultatet alltså blev gott, var detta ingalunda givet från början. Även 2009 bjöd på ekonomiska 
utmaningar. Finansieringen av Egalia efter att projektmedlen upphört var länge osäker och besked från 
Stockholms stad drog ut i det längsta. Ett tillfälligt beslut om stöd för sista kvartalet fattades under 2009. 
Beslut om fortsatt stöd för innevarande verksamhetsår blev dock inte klart förrän efter årsskiftet, varför 
föreningen startade en uppmärksammad och lyckosam insamling för att kunna bedriva verksamheten under 
perioden fram till beslutet fattats.

Det överskott som skapades under året var till största delen en följd av att vi dels lyckades få tillskott av 
medel när det behövdes och dels att Tjejfesten under Stockholm Pride gick med större vinst än beräknat. 
Om inte bägge dessa förutsättningar slagit in, hade överskottet kunnat vändas i ett nollresultat eller ett un-
derskott. Det återstår alltså fortfarande mycket för att trygga föreningens ekonomi långsiktigt. Men styrel-
sen ser positivt på situationen och det inledda förändringsarbetet. 

 Föreningens medlemsantal

Föreningen hade vid utgången av 2008, 1231 medlemmar. Detta var en minskning med 79 medlemmar 
jämfört med 2007. Vid utgången av 2009 hade RFSL Stockholm ett medlemstal på 1043, en minskning på 
188 medlemmar. Det är svårt att i detalj förklara vad som gör att medlemstalet sjunker varje år, men vi tror 
att det kan bero på två övegripande faktorer:

a) Generellt är det en samhällstrend att fl era väljer att inte engagera sig i ideellt arbete. Flera organisationer  
upplever sjunkande medlemstal.

b) Ett stort antal nya medlemmar har under 2009 angivit att de inte önskar att vi skickar post till dem. Det 
resulterar i att vi inte kan skicka faktura eller påminnelse om förnyelse av medlemsskapet. 

RFSL Stockholm anser att medlemsminskningen är allvarlig och ser det som nödvändigt att vidta åtgärder 
mot bakgrund av minskningen i medlemsantalet. Under 2009 utarbetade styrelsen en vykortskampanj som 
lanserades i samband med Pride. Vykortskampanjen hade en god effekt på medlemsvärvningen under Pride, 
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men var inte nog för att vända den negativa trenden. Styrelsen ser det som nödvändigt att under 2010 ut-
arbeta en strategi för hur vi ska öka antalet medlemmar och hur vi på ett bättre sätt kan nå ut till medlem-
merna med information om föreningens aktiviteter.

 Våra verksamheter

Kuratorsmottagningen
Under 2009 har två kuratorer varit anställda på mottagningen. En av dem har arbetat 80 % och en 50 %, 
dvs totalt 130 % tjänst. Av dessa har ca 100 % använts till klinisk verksamhet och 30 % till bland annat 
utbildning, administration, nätverkande och föreningsarbete. En av kuratorerna innehar uppdraget som 
skyddsombud för all anställd personal på RFSL Stockholm. I år har det inneburit bland annat delaktighet i 
samverkansgrupp, arbete med förhandlingar och riskbedömning inför omorganisationen som startade våren 
2009. Kuratorerna har haft gemensamma veckomöten under året där det löpande arbetet planeras. Konti-
nuerlig handledning har genomförts som en kvalitetssäkring av klientarbetet.

Under året har behandlarträffen som brukar arrangeras för de tre Rådgivningarna i Stockholm, Göteborg 
och Malmö hållits en gång, under hösten i Göteborg. I direkt anslutning till den hölls en tjänstemannaträff 
och våra kuratorer deltog på båda träffana.

Individuella stödkontakter
Antalet bokade besök uppgick under året till 607 stycken. Sammanlagt har 128 personer träffat någon av 
kuratorerna, varav 94 kvinnor, 27 män och 7 transpersoner. Under året träffade kuratorerna även 11 par, 
dvs 22 personer, för samtal med inriktning på relationen. 11 föräldrar och anhöriga till homo- bisexuella 
och transpersoner besökte mottagningen för enskilda samtal.

Under 2009 har vi arbetat huvudsakligen med korttidssamtal – vi har erbjudit max 10 samtal/person. Varje 
kurator har utöver korttidsterapierna haft 3-5 längre kontakter av terapeutisk karaktär. Den här modellen 
har gjort att vi ibland tvingats avsluta kontakter som vi inte ansett vara färdigbehandlade, samtidigt som vi 
nått fl er personer. I huvudsak har vi kunnat ta emot de fl esta som sökt oss fram tom oktober 2009, då vi 
återigen fi ck sätta in de sökande i vårt kösystem eller hänvisa dem vidare p.g.a. att vi var fullbokade. 

Rådgivande och terapeutiska individuella samtal
Besöken på kuratorsmottagningen har olika karaktär. Det kan exempelvis handla om rådgivande samtal 
eller terapeutiska samtal. De rent rådgivande samtalen kan handla om att få hjälp att hitta till föreningens 
aktiviteter och grupper, råd kring testning av STI eller samtal om att vilja skaffa barn. Ibland handlar det 
rådgivande samtalet om att ta första steget mot en hbt-identitet där processen kan fortsättas på egen hand. I 
de rådgivande samtalen är oftast ett eller ett par samtal tillräckligt för att möta den sökandes behov. 

De terapeutiska samtalen handlar om ett djupgående individuellt utvecklingsarbete. De sökande kan ta 
upp ämnen som ätstörningar, relationsproblem, hedersrelaterad problematik, incest och sexuella övergrepp, 
komma-ut processen, könsidentitetsfrågor, att leva med hiv, sexuellt riskbeteende, alkohol, droger, utbränd-
het, ensamhet och utanförskap, nedstämdhet och ångesttillstånd. De terapeutiska samtalen pågår oftast 
under en serie av tio samtal, undantagsvis kan kontakten bli längre och då pågå under fl era terminer.
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Parsamtal 
Många par inom hbt-gruppen väljer att komma till kuratorsmottagningen för att prata om olika problem 
inom relationen. Anledningen till att inte söka till öppenvårdens familjerådgivning är ofta att man vill 
komma till behandlare där den egna sexuella och/eller könsidentiteten inte blir problematiserad.

Telefonrådgivning
Kuratorerna har under året haft ett stort antal telefonsamtal och mailkontakter med hjälpsökande hbt-per-
soner, deras anhöriga samt olika vårdgivare, skolpersonal och myndigheter. Via telefon och mail har under 
året mottagits uppskattningsvis  500 frågor och funderingar, konsultationer och tidsbeställningar hos ku-
ratorerna. Samtalen, både per telefon och e-post, har främst utgjorts av homo- och bisexuella kvinnor och 
män, transpersoner samt föräldrar till barn med en hbt-identitet. 

Handledning av volontärer med viss ersättning och aktivister
Kuratorerna handleder vid behov verksamma inom föreningen. Det har under 2009 inneburit grupphand-
ledning av föreningens skolinformatörer samt individuell handledning av aktivister.

Konsultativt arbete
Utöver homo- och bisexuella kvinnor och män och/eller transpersoner tas kuratorsmottagningens expertis 
i bruk av de som i sitt yrke kommer i kontakt med målgruppen. Personal inom tex öppenvårdspsykiatri, 
ungdomsmottagningar, skolhälsovård, elevvårdspersonal samt missbruksenheter saknar ibland den kunskap 
om hbt-frågor som behövs för att kunna bemöta klienter eller patienter på ett icke-heteronormativt sätt. 
Personal från sådana instanser vänder sig därför ofta till kuratorerna. I första hand söker kuratorerna i dessa 
fall förmå behandlande instans att själv tillskansa sig den grundläggande kunskap som har att göra med 
homo- och bisexuella och/eller transpersoners liv och identitet. Ibland resulterar samtalen i studiebesök eller 
utbildningsinsatser.

Stödgrupper
Via sina kontakter och samtal med besökare får kuratorerna inblick i olika typer av stödbehov. Kuratorerna 
medverkar därför till att stöd- och samtalsgrupper skapas. Kuratorerna har också kontinuerlig kontakt med 
dessa verksamheter så att de utvecklas på ett för grupperna ändamålsenligt sätt. På grund av arbetssituatio-
nen under det gångna året har ingen ny stödgrupp initierats.

Nätverkande
En viktig del av mottagningens verksamhet är nätverkande med andra vårdgivare i Stockholms län. Detta 
sker via telefon eller genom  nätverksträffar och studiebesök. Under 2009 har vi bla deltagit i nätverket för 
lesbisk hälsa med 4 träffar under året. Vi har besökt teamet för könskorrigeringsutedning på Karolinska 
Universitetssjukhuset Huddinge för att dela erfarenheter kring arbetet med personer med transsexualism 
och även haft kollegiala träffar med behandlare på RFSU-kliniken i Stockholm. Vi har också varit med i en 
närverksgrupp som undersöker KSK:s alkoholvanor med speciellt fokus på kvinnor 46-65 år.

Extern utbildning och information
Vid ett fl ertal tillfällen har personal från RFSL Stockholms kuratorsmottagning medverkat på yrkesutbild-
ningar eller utbildningsdagar för redan yrkesverksamma. Under verksamhetsåret har kuratorerna bland 
annat utbildat skolhälsovårdspersonal i Huddinge kommun, socionomstudenter vid Ersta Sköndal högskola 
samt hållit föreläsningar inom Landstinget förebygger aids (LAFA):s grundutbildning ”Fakta och perspektiv 
på ungdom, sexualitet och hiv/aids”. Totalt har ca 170 personer deltagit i dessa utbildningar. 

Studiebesök
Kuratorerna tar även emot studiebesök från olika högskolor och olika internationella projekt med fokus på 
hbt-frågor. Under året har studiebesök tagits emot inom ramen för SIDA projekt från bland annat Balti-
kum och Asien, Socialhögskolan, Musikhögskolan i Stockholm och en ungdomsmottagning från Gävle 
har besökt RFSL Stockholms kuratorer för studiebesök med samtal om exempelvis bemötandefrågor ur ett 
hbt-perspektiv.
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Hiv-preventiva verksamheten
Verksamheter 
Föreläsning kuksex tillsammans med RFSL Ungdom, föreläsning straponsex tillsammans med Jonah, 
deltagande under Sexdagarna, samarbetat med Sesam City, distribuerat, Egaliakonvolutet och tagit fram 
broschyren Kort om Sex.

Kondomleverantörerna
Sedan 1980-talet har RFSL Stockholm haft uppsökande verksamhet riktad till gruppen MSM (män som 
har sex med män) för att tillhandahålla information och kondomer i syfte att öka andelen skyddade samlag 
och på så sätt minska spridningen av främst hiv, men även andra sexuellt överförbara infektioner. Denna 
verksamhet drivs sedan fl era år under namnet Kondomleverantörerna. Arbetet med kondomleverantörerna 
har bedrivits av utbildade informatörer på arenor som besöks av målgruppen i syfte att erbjuda samtal kring 
och redskap för att praktisera säkrare sex. 

Under första halvåret av 2009 hade kondomleverantörerna ingen uppsökande verksamhet på grund av 
oklarheter kring informatörernas arbetsmiljö och säkerhet. Under tiden vidareutvecklades i stället arbets-
metoden till att gå mot ett samtalsbaserat, snarare än kondomutdelande, arbetssätt. Nio nya informatörer 
rekryterades och utbildades under våren. Nya kampanjer och informationsmaterial arbetades också fram i 
samarbete med informatörerna.

Nytt för 2009 är även att RFSL Stockholm har arbetat med uppsökande verksamhet riktad specifi kt till den 
spansktalande MSM-gruppen i Stockholm. En särskild informatörsgrupp med spansktalande informatörer 
har under året mycket framgångsrikt arbetat och samtalat med målgruppen. Utvärderingen visade att arbe-
tet gått över förväntan och informatörerna genomfört fl era långa och givande samtal på spanska under varje 
uppsökande arbetspass. 

Kondomleverantörerna har arbetat med två specifi ka kampanjmaterial under året. Det BDSM-konvolut 
som togs fram under 2008 har under 2009 delats ut på lämpliga arenor. Året avslutades med kampanjen 
SIZE MATTERS, som lyfter vikten av kondomstorlek och att hitta en kondom som passar. SIZE MAT-
TERS möjliggjordes genom sponsring av kondomer från RFSU AB, STORE IT och Kondomkungen.se. 
Tack vare deras generösa bidrag till kampanjen kunde Kondomleverantörerna i november-december dela 
ut första hälften av kampanjmaterialet, 12 500 kondomer av välkända märken i olika storlekar som fi nns 
tillgängliga i handeln.

Världsaidsdagen 2009 samarbetade RFSL Stockholm med RFSU Stockholm och gemensamt var vi ute med 
informatörer runt om i Stockholm för att uppmärksamma världsaidsdagen och samtala hiv och situationen 
för personer som lever med hiv. Informatörer fanns bland annat på Studentpalatset, Kulturhuset och Flat-
buren.

När det kommer till utdelning av kondomkonvolut har Kondomleverantörerna minskat till kring 6000 kit 
under 2009. Detta dels på grund av att de delat ut annat material än kondomer, prioriterat att samtala kring 
säkrare sex snarare än att dela ut kondomer, och att ingen uppsökande verksamhet genomfördes det första 
halvåret. I juli uppmärksammades Kondomleverantörernas arbete i artikeln ”Följ med Sentry på en tur ut i 
naturen” som handlar om säkrare sex och cruising i Stockholm. Hela artikeln fi nns att läsa på www.sentry.
nu. 2009 markerar avslutet för Kondomleverantörerna i den form de funnits fram tills nu.  För att visa på 
en tydlig samtalsbaserad arbetsmetod och för att nå positiva synergieffekter kommer Kondomleverantörerna 
från och med 2010 byta namn till Sexperterna. Namnet Kondomleverantörerna ger en bild av en metod där 
de delar ut kondomer, RFSL Stockholm vill i stället lyfta fram informatörernas kunskap och bjuda in till 
samtal genom att använda namnet Sexperterna även i klubb och parkmiljöer i Stockholm.

Sexperterna
Internet är en viktig mötesplats för MSM, inte minst de som aldrig besöker platser eller verksamheter med 
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hbt-anknytning. Verksamheten Sexperterna syftar till att minska överföringen av hiv och andra sexuellt 
överförbara infektioner bland MSM genom att uppsökare som själva tillhör målgruppen samtalar om säk-
rare sex på RFSL Chatten och internetcommunityt Qruiser. Sexperternametoden har visat sig fungera väl 
genom att man samtalar online i realtid, förlänger konversationerna och anpassar all kommunikation till 
individuella behov hos dem som kontaktat Sexperterna. Under våren 2009 utbildades tio nya informatörer 
som också började arbeta under året.

Under 2009 hade Sexperterna över 1 600 kontakter med målgruppen, majoriteten av dessa i form av långa 
konversationer om säkrare sex, hiv/STI och relationer. Sexperterna har blivit en etablerad aktör på Internet 
och den feedback som ges är i princip uteslutande positiv. Sexperterna är en nationell verksamhet till skill-
nad från RFSL Stockholms övriga verksamheter. De samtalar med MSM från hela landet både på svenska 
och på engelska.Sexperterna erbjuder alla som kontaktar dem gratis kondomutskick och under 2009 gjor-
des totalt över 400 postutskick av kondomer och glidmedel till personer runt om i landet. 

Under 2009 inleddes även en pilot av Sexperterna Mobil som är en mobiltjänst där målgruppen kan chatta 
anonymt med informatörer via sms. Vid årets slut hade ett tiotal konversationer via sms skett utan att tjäns-
ten markandsförts i någon större utsträckning.

Till följd av den internationella uppmärksamhet Sexperterna fått publicerade RFSL Stockholm den eng-
elska manualen ”We are the Sexperts!”, en handbok i internetbaserad uppsökande verksamhet baserat på 
Sexperterna-metoden. Handboken har distribuerats till hiv-preventörer runt om i världen och ledde till en 
inbjudan att hålla i en fem dagars workshop i Thailand när organisationen Mplus+ skulle implementera ett 
liknande projekt. I december 2009 åkte tre personer från RFSL Stockholm till Chiang Mai i Thailand och 
höll i Workshopen ”We are the Sexperts!”, en resa som möjliggjordes genom bidrag från Svenska Institutet. 
RFSL Stockholms hiv & STI verksamhet har fått fl er internationella förfrågningar och kommer under 2010 
undersöka möjligheterna för att utöka våra internationella samarbeten och sprida Sexperternametoden.

Kinema
2009 var året då videoklubbsverksamheten fi ck sig en rejäl genomgång genom att vi säkrade våra samarbe-
ten och gjorde det enklare för videoklubbsbesökarna att hitta våra gratiskondomer och glidmedel. Under 
året skruvade vi också upp affi schramar som vi använder för att marknadsföra säkrare sex, testning och 
Sexperterna Mobil. Samtidigt bytte verksamheten namn från Outreach till Kinema. 

Samtliga klubbar i Stockholms län deltog i verksamheten, ett par mindre klubbar försvann och vi såg en ny-
etablering. En av de största klubbarna började för första gången på många år att ta emot glidmedel från oss 
vilket vi ser positivt på. En av klubbarna har temakvällar och på en av dem så blev Kondomleverantörerna 
inbjudna att komma dit och prata om säkrare sex.

Internationellt arbete och konferenser
Under året har vi deltagit på följande konferenser och utbyten: nordisk tjänstemannaträff i Köpenhamn, 
nationell tjänstemannaträff i Göteborg, CHAPS i Brighton, storstadsmöte med RFSL Göteborg, The Cor-
relation Network-möte i Amsterdam, nätverksmöten i Thailand, föreläsningar för SIDA/RFSL/RFSU:s 
ITP-program.

Stöd till hbt-personer med 
invandrarbakgrund
Stöd till hbt-personer med 
invandrarbakgrund
Stöd till hbt-personer med 

Sekundär hiv-prevention för personer med icke-svensk bakgrund
Genom invandrarkonsulenten bedrivs viss sekundärprevention, främst riktad till hiv-positiva hbt-personer. 
Detta sker huvudsakligen genom rådgivande samtal om behandlingar samt läkarbesök på hiv-mottagningar, 
till exempel Venhälsan. Under 2009 genomfördes cirka 150 samtal, varav cirka 79 % berörde gruppen 
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MSM. Under 2009 har vi fortsatt samarbetet med Noaks Ark och Posithiva gruppen (PG). Det har även 
arrangerats fl era samtalsträffar för spansktalande och icke-svensktalande MSM på Noaks Ark i PG:s lokaler. 
Syftet har varit att nå hiv-positiva killar genom att erbjuda olika aktiviteter som kan hjälpa dem att bearbeta 
sin hiv-status och hantera olika behov i sina vardagsliv.  

Individuella stödkontakter
RFSL Stockholms invandrarkonsulent hade under 2009 kontakt med 132 personer. Klienterna har varit 
från 40 olika länder runt om i värden: Algeriet (1) Argentina (4), Vitryssland (4), Bolivia (4), Chile (26), 
Colombia (3), Dominikanska republiken (2), Ecuador (23), Eritrea (2), Etiopien (1), El Salvador (4), 
Gambia (1), Grekland (1), Guatemala (1), Irak (3), Iran (2), Kosovo (1), Kuba (20), Kina (1), Kurdistan 
(2), Libanon (3), Libyen (1), Marocko (1), Mexico (1), Mongoliet (1), Nicaragua (1), Nigeria (1), Peru (4), 
Polen (1), Ryssland (2), Senegal (1), Sierra Leone (1), Spanien (1), Storbritannien 81), Syrien (1), Tunisien 
(1), Uganda (1), Uzbekistan (1) och Uruguay (1).

Av dessa var 105 män, 25 kvinnor och 2 transpersoner. 68 personer har defi nierat sig som homosexuella, 23 
som bisexuella, 2 som transpersoner och 39 som heterosexuella. Total genomförde invandrarkonsulenten 
cirka 400 personliga samtal under året och 521 samtal per telefon.

Samtalen har handlat om: regler gällande migration till Sverige från länder utanför EU, kontakter med 
myndigheter (Skatteverket, Arbetsförmedlingen, vården, polis, SFI, Komvux m.fl ), klienternas psykosociala 
frågor och problem som uppstår i det nya samhället, förhållande med sambo, partner, föräldrar, arbetskam-
rater och närstående. Klienter har även sökt information om hälsofrågor, hälsoundersökning och hiv-test-
ning. STI- och hiv-positiva klienter har fått hjälp att ta kontakt med olika kliniker organisationer som 
jobbar med dessa frågor. 

Ungdomsverksamhet
EGALIA
Egalia är RFSL Stockholms fritidsverksamhet för hbtq-personer mellan 13-19 år. Egalia är utformad som 
en fritidsgård och drivs enligt utformade och beprövade metoder vilka går under namnet Egaliamodel-
len. Denna modell uppdateras kontinuerligt allt eftersom nya erfarenheter görs inom verksamheten, vilket 
bidrar till kvalitetssäkrande av fritidsverksamheten. Fritidsgården har under 2009 hållit öppet två dagar i 
veckan måndagar och torsdagar mellan klockan 17-20. Varje Egaliatillfälle bemannas av tre fritidsledare 
som är utbildade i modellen. Genom Egalia erbjuder RFSL Stockholm en trygg, kontinuerlig och ledarledd 
och mötesplats för hbtq-personer under 20 år. Egalia arbetar efter evidensbaserade metoder som visar att 
Egalia uppfyller mål om att;

• Motverka och förebygga målgruppens psykiska ohälsa.

• Bryta etnisk och/eller social segregation

• Utveckla skapandekraft, demokratiskt deltagande och deltagande i samhälls- och kulturlivet hos hbtq-
ungdomar. 

• Stärka dessa ungdomars tilltro till den egna förmågan och möjligheten att själva och tillsammans med 
andra kunna påverka sin vardag samt möjligheten till infl ytande i samhället och organisering. 

Egalia är den enda plattform för hbtq-ungdomar i Stockholm som är alkohol- och drogfri samt åldersreg-
lerad. På Egalia samlas man ofta kring pyssel och andra aktiviteter som fungerar identitetsstödjande och 
synliggörande. Samtal är en viktig del i Egalias verksamhet, pysslandet fungerar ofta som en isbrytare för 
de som besöker Egalia och gör 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. Egalia bildades som ett 
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treårigt projekt fi nansierat av Allmänna Arvsfonden för tre år sedan. Då projekttiden tog slut i september 
fi ck Egalia fi nansiering från Socialtjänstförvaltningen i Stockholms stad för att driva verksamheten året ut. 

Under 2009 har Egalia haft öppet vid 68 tillfällen och antalet besökare per gång har varit i genomsnitt 27. 
Antalet förstagångsbesökare uppgick under 2009 till 221 och genomsnittet för förstagångbesökare per ega-
liatillfälle låg på i 3. Som mest har verksamheten haft 40 deltagare och som minst 12.  När det kommer till 
könsfördelningen bland besökarna är det en övervikt av personer som defi nierar sig som tjejer, ungefär två 
tredjedelar. Antalet personer som defi nierar sig som killar ligger på 23 % och personer med transidentitet 
uppgår till 16 %. 

Under förra året utarbetades en form för datainsamling som innehöll två anonyma enkäter, en som besö-
karna fi ck fylla i vid deras första besök och en andra som skickades till dem på mail sju veckor senare. Detta 
för att kunna se i vilken utsträckning besökarna återvänder till Egalia efter deras första besök. Syftet är också 
att skapa oss en bild av vilka det är som besöker Egalia och varför. Tyvärr var svarsfrekvensen så pass låg på 
den andra enkäten att resultatet inte blev tillförlitligt. Därför har vi under 2009 bara använt oss av den för-
sta enkäten för datainsamling. Den enkäten talar bland annat om för oss att de allra fl esta som kommer till 
Egalia gör det för att kunna träffa andra hbtq-ungdomar och för att kunna få vara sig själva. Denna infor-
mation bekräftar att Egalia behövs. Denna typ av evidensbaserade metoder ger oss tydliga bevis på att Egalia 
uppfyller ett stort behov hos målgruppen. 

Under våren har en stor del av arbetet utanför själva Egaliatillfällena handlat om att säkra fi nansieringen av 
verksamheten efter augusti då projekttiden inom Allmänna Arvsfonden tog slut. Hårt arbete resulterade i 
att Socialtjänstförvaltningen sköt till medel för att RFSL Stockholm skulle kunna driva Egalia 2009 ut. Un-
der höstens tre månader har arbetet i stor utsträckning gått ut på att söka fi nansiering för 2010. En ansökan 
skickades in i mitten av november men Stockholms stad valde att skjuta upp beslutet till i februari 2010 
vilket har inneburit att Egalia får hålla stängt i väntan på vidare beslut. Foldern ”Hur fi xade du det” har 
skickats ut till de ställen som varit aktiva i att stötta Egalias insamling. Under hösten har det rekryterats två 
nya fritidsledare då två av de befi ntliga valt att lämna verksamheten. Det har påbörjats ett påverkansarbete 
tillsammans med RFSL Stockholms styrelse för att skapa möjligheter för att Egalia ska kunna hålla öppet 
tills dess att politikerna fattar beslut om fortsatt fi nansiering. 

Under 2009 tilldelades Egalia: Grön fond på 100 000 kronor och FSUM-priset,  Föreningen för Sveriges 
Ungdomsmottagningars pris. Egalia var även nominerade till QX-galan under kategorin Årets kämpe

Working it out 
Under första året rekryterades en projektledare och en metodutvecklare till projektet. En dramapedagog har 
tillsammans med den unga referensgruppen tagit fram situationer till fi lmklippen, samt testat ursprungsma-
terialet.  

Under år 1 av projektet har fokus legat på att skapa en teoretisk och praktisk grund att skapa WIO-meto-
den utifrån. En grundlig undersökning gjordes av befi ntliga metoder inom hiv-prevention gentemot MSM 
för att säkra att den metod som tas fram i projektet ligger i framkant. Bland annat har en studieresa till San 
Francisco gjorts där representanter från RFSL Stockholm träffade en rad organisationer som arbetar med 
gruppinterventioner med unga hbt-personer både när det gäller identitetsstärkande metoder och  hiv-pre-
vention, bl.a. fl era av dem som listas på www.effectiveinterventions.com. Denna del av projektet fi nansie-
rades av Socialstyrelsen och kommer att ge hela projektet en viktig kunskapsbas i gruppinterventionsarbete 
både när det gäller metoder för identitetsstödjande och hiv-preventivt arbete. 

En expertgrupp har satts samman bestående av personer med relevant kunskap för projektet som hiv-pre-
vention, normkritisk pedagogik, dramapedagogik, unga hbt-personers behov och erfarenheter m.m. Dessa 
ska fungera som referensgrupp och säkra kvaliteten i projektet. Ett möte med var och en av referensperso-
nerna har genomförts för att introducera Working it out metoden och för att ta reda på vad de olika refe-



     Verksamhetsberättelse RFSL Stockholm 2009

12

     Verksamhetsberättelse RFSL Stockholm 2009

renspersonerna kan bidra med i projektet. Under hösten 2009 har referenspersonerna använts som experter 
i olika skeden av projektet, som t.ex. manusframtagandet, det pedagogiska arbetet m.m. En referensgrupp 
bestående av unga hbt-personer har satts samman för att ytterligare säkra projektets relevans och kvalitet. 
Under våren 2009 hölls de första träffarna med den unga referensgruppen. Under dessa träffar testades 
originalversionen av Working it out för att se vad som kan användas i det ursprungliga materialet. Det blev 
klart att mycket av det ursprungliga materialet måste förändras och förnyas. 

Under första året av projektet har kontakter tagits med relevanta skolor och institutioner så som Dramatiska 
Institutet och Teaterhögskolan för att hitta samarbeten som kan bidra med kunskap och resurser under ska-
pandet och produktionen av fi lmen. Under möten med dessa institutioner framkom att ett fi lmprojekt som 
detta är alltför omfattande för att kunna genomföras inom ramen för de olika utbildningsverksamheterna. 
Dramatiska Institutet förmedlade kontakt med fi lmproduktionsbolaget Tjockishjärta. Ett samarbete upprät-
tades med Tjockishjärta  som kommer att arbeta med framställningen av manus, inspelning och klippning 
av fi lmen. Under vår, sommar och höst 2009 har ett fl ertal möten hållits med Tjockishjärta för att sätta in 
dem i projektets syfte och mål. Tjockishjärta har fått referensmaterial som de ska läsa in sig på för att få en 
kunskapsbas om unga hbt-personers livsvillkor inför manus- och fi lmframtagandet. I december satte ma-
nusskrivandet igång.

Under år 1 inleddes ett samarbete med Ronny Tikkanen vid Göteborgs universitet som ska göra en evidens-
baserad utvärdering av metoden. 

Linje59
Under 2008 gjordes ett omfattande arbete att transinkludera linje59. Hela verksamheten sågs över grund-
ligt; allt material gjordes om för att vara transinkluderande och de verksamma utbildades i transfrågor och 
samtalsmetodik.  

Under 2009 har linje 59 endast hållit öppet två gånger i veckan av ekonomiska skäl. Tisdagar har linjen 
varit öppen tre timmar och på torsdagar två timmar. Tiderna har varit olika dessa dagar för att möjliggöra 
för fl era att nå Linje 59.  Under 36 veckor har 59 kvällar under året varit bemannade. Under den tiden har 
det inkommit 91 seriösa samtal vilket i snitt är en ökning från 2008 med 1.5 %.  Utöver seriösa samtal har 
linjen haft en stor mängd tysta samtal, påläggningar och busringningar. Majoriteten av de seriösa samtalen 
har handlat om hur man kan veta om man är homo/bi, hur man kommer i kontakt med andra hbt-perso-
ner, att leva som homo- eller bisexuell, komma-ut processer och frågor om sex. Den genomsnittliga åldern 
på de som ringer till linje 59 har under 2009 varit 21,6 år, vilket är en ökning jämfört med förra året då den 
låg på 19,3.

Utbildning
Utbildningsverksamheten
RFSL Stockholm har under året bedrivit skolinformation och utbild ningar till studerande på grund- och 
gym na sie skolor, fritidsgårdar, universitet och andra vuxen utbild ningar. Under året har föreningen haft en 
person som har ansvarat för utbildningsverksamheten anställd på heltid.

Skolinformationsverksamheten
Totalt genomfördes 344 skolinformationslektioner under verksamhetsåret, vilket är en minskning med ca 
23% jämfört med verksamhetsåret 2008 (448 lektioner). Detta betyder att ca. 10 000 elever/personer under 
året tog del av våra lektioner.

Högstadie- och gymnasieskolor samt övriga
Av det totala antalet skolinformationslektioner gjordes 260 lektioner på 76 olika högstadieskolor och 81 
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lektioner på 23 olika gymnasieskolor. Högstadie- och gymnasieskolor är alltså fortfarande vår största upp-
dragsgivare. Under året besökte vi även tre fritidsgårdar.

Föreläsningsverksamheten
Under verksamhetsåret 2009 har vi, precis som under 2008, märkt av en ökad efterfrågan från pedagoger 
och blivande pedagoger gällande utbildning om hbt-frågor och normkritisk pedagogik. Vi har, under året, 
utifrån våra resurser, tillgodosett detta behov, vilket har resulterat i ett tjugotal genomförda föreläsningar 
dels inom ramen för olika pedagogiska utbildningar och dels för befi ntliga lärarkårer på en handfull skolor 
runt om i Stockholms län.

Studiebesök och specialarbeten
Ett stort antal elever och studenter kontaktar RFSL Stockholm varje år för att få material till uppsatser och 
specialarbeten. Flera av dessa elever ber även att få komma på studiebesök eller göra intervjuer. I mån av tid 
och resurser tillgodoser personalen dessa önskemål. 

Utbildning av informatörer
Under det gångna året genomfördes, på grund av resursbrist, inte den sedvanliga informatörsutbildningen 
under hösten.

Verksamma informatörer
2009 var ett år då informatörsgruppen var väldigt stabil under vårterminen medan en stor del av informa-
törerna valde att avsluta sitt informatörsarbete under höstterminen. Ungefär hälften av de informatörer som 
arbetade under året gick informatörsutbildningen hösten 2008, den andra hälften bestod av informatörer 
som arbetat ett eller några år. Sammanlagt infor me rade 25 personer inom ramen för skolinformationsverk-
samheten. 

Fortbildning och handledning av informatörerna
Den skolinformationsansvariga har under året deltagit vid ett fl ertal informationstillfällen i syfte att handle-
da informatörerna i deras arbete. Varje informatör har fått denna form av handledning minst en gång under 
året. Även enskilda utvecklingssamtal med varje informatör har genomförts under verksamhetsåret. Under 
året har nio kvällsträffar samt en fortbildningshelg anordnats för skolinformatörerna. Dessa har ägnats dels 
åt grupphandledning under ledning av RFSL Stockholms kuratorer och dels åt utbildning i normkritisk 
pedagogik och utvärdering och analys av de pedagogiska metoder som används inom skolinformationsverk-
samheten.

HBT-Certifi ering
Syftet med projektet HBTC är att utarbeta en metod för att kunna erbjuda offentliga vårdinrättningar 
en möjlighet att kvalitetssäkra sitt arbete med hbt-frågor både internt och ut mot tredje part. Genom att 
genomgå en skräddarsydd utbildning kan verksamheter erhålla ett hbt-certifi kat för att kunna synliggöra sin 
tillgänglighet för, och kunskap om hbt-personer. Detta är ett sätt för RFSL Stockholm att arbeta mot målet 
att alla hbt-personer i Stockholm ska kunna känna sig fria att välja en vårdinrättning i sitt närområde och 
där kunna känna sig trygg i att kunna erbjudas ett icke-heteronormativt och professionellt bemötande.

Under året har arbetet med att hbt-certifi era externa vårdgivare fortsatt. Vi har i samarbete med RFSL för-
bundet genomfört en HBTC för Beroendecentrums hbt-mottagning. Vidare har vi utvärderat de två första 
årens arbete, både metodiskt och administrativt. Under hösten startades två nya HBTC i vårt län. RFSL 
förbundet startade upp de certifi eringarna och RFSL Stockholm kunde efter en tid involveras i även de 
utbildningsinsatserna.  Den samarbetsmodell vi nu arbetar efter är att förbundet ansvarar för all administra-
tion av HBTC-verksamheten även i Stockholms län, och att RFSL Stockholm alltid tillfrågas om möjlighe-
ten att ansvara för själva utbildningsinsatsen när beställare i vårt län vill certifi eras. 
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 Föreningsverksamheter

Lila salongen
Under våren arrangerades genom Lila Salongen fyra samtal: ett om Familjeboken (VOMBAT förlag) med 
författaren Eddie Summanen, ett om BDSM för nybörjare av och med RFSU Stockholms BDSM-grupp, 
ett samtal om internationell aktivism samt en paneldebatt om EU-valet - där nominerade från ett urval av 
partier medverkade. Utöver detta har prova på-kurser i queertango arrangerats. Lila salongen hade under 
året en i förhållande till arbetsinsats, mycket liten andel besökare, varför det beslutades att inte längre ge-
nomföra dessa arrangemang på Huset. Istället valde RFSL Stockholm att bli samarbetspartners till Queerka-
lendariet.

Queerkalendariet
Under hösten arrangerade vi fyra panelsamtal i samarbete med Kom ut, RFSU Stockholm, Sensus studie-
förbund, Miljöpartiet Stockholm och Sveriges förenade hbtq-studenter (SFQ). Samtalen ägde rum på den 
queerfeministiska baren Högkvarteret och behandlade ämnen såsom transpersoners rätt till hormoner, fö-
reställningen om den ”homosexuella hjärnan” samt hur religion och hbt förhåller sig till varandra. Samtalet 
om BDSM blev tyvärr inställt. Kvällarna var välbesökta, med ungefär 30-50 besökare per gång. 

Tjejfesten
Med hjälp av föreningssamordnaren hade verksamhetsutskottet det huvudsakliga ansvaret för årets Tjejfest 
under Stockholm Pride. Tjejfesten arrangerades på festivalens torsdag, i lokalerna Aladdin och Le Bon Palais 
på Norra Bantorget. De omkring 1400 gästerna bjöds på musik från tre dansgolv, karaoke samt show med 
burleskgruppen Hootchy Kootchy. 

Transtemadagen
I slutet av november arrangerade vi, tillsammans med RFSL Ungdom Stockholm, den årliga transtemada-
gen. Ett fyrtiotal besökare tog del av ett endagsprogram med teman som utvecklingen av gällande namnla-
gen; hur transpersoner porträtteras i fi lm; hur den transsexuella skådespelaren Aleksa Lundberg arbetat med 
sina erfarenheter för att skapa teater och hur man kan arbeta positivt med transungdomar. Lunch från Kafé 
Copacabana serverades. 

Julafton
Det årliga julaftonsfi randet på Huset lockade ungefär 15 besökare som bjöds på mat och umgänge under 
några timmar. 
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Pride

Seminarium för anhöriga till transsexuella och seminarium om hbt-personers 
sorgearbete.
Kuratorsmottgningen höll under Pride två seminarier på Pride House.  En träff för anhöriga till transsexu-
ella där samtalet fokuserade på  olika aspekter av att vara partner till en transsexuell. Olika erfarenheter 
delades under ledning av kuratorerna. 

I samarbete med Ann-Christine Janson, präst i Brännkyrka församling, hölls ett seminarium om hbt-per-
soners sorgearbete. Seminariet var ett öppet samtal med publiken med avstamp i egna refl ektioner kring 
sorgearbete för hbt-personer, texter om sorg och avsked samt musikens roll i ett sorgearbete. Ca 35 personer 
deltog och samtalet visade att ett stort behov fi nns att belysa hbt-personers speciella behov i en sorgeprocess. 

Pride Ung
Inom ramen för Ungdomsverksamheten arrangerade RFSL Stockholm Pride Ung, i samarbete med LAVA/
Kulturhuset, Pride på Stan samt Pride Garden, under Stockholm Pride. Nytt för i år var att Pride Ung fanns 
på två ställen under Pride, dels på LAVA i Kulturhuset som tidigare, men också i Kungsträdgården i ett tält 
som marknadsfördes som ett mini-Egalia. Pride Ung höll öppet i fem dagar och erbjöd ett helt eget pro-
gram som var gratis och till för alla under 25 år. I genomsnitt hade Pride Ung 300 besökare per dag.

Verksamhetsgrupper

Fritids- och aktivitetsgrupper
Nätverket Asexuell
Nätverket Asexuella har fortsatt med öppna träffar på Huset. De fl esta nya besökare hittar oss via Internet. 
Under 2009 var det 11 träffar, med 16 olika deltagare. Vi avslutade året med en informell träff för de som 
kommer regelbundet. Från årsskiftet är våra träffar en studicirkel inom Sensus studieförbund, och vår cir-
kelledare har deltagit i Sensus utbildning för cirkelledare.

Vi har inte förmedlat kontakt mellan media och några som velat bli intervjuade i år, men svarar på fl er 
frågor än tidigare via mail, från privatpersoner och studerande som har funderingar. Klubben Asexuell på 
www.qruiser.com har ca. 325 medlemmar, och där pågår samtal i stort sett hela tiden. Vi har ca. 60 perso-
ner på vår maillista, med hjälp av vilken vi informerar om träffar och annat aktuellt.

Nätverket ”Stolta föräldrar till homo- eller bisexuella barn, Stockholm”



     Verksamhetsberättelse RFSL Stockholm 2009

16

     Verksamhetsberättelse RFSL Stockholm 2009

Nätverket Stolta föräldrar till homo- eller bisexuella barn har försökt att under året dela upp nätverkets 
Föräldragrupp i en Ansvarsgrupp med begränsat medlemsantal (8 st) som har ett övergripande ansvar, samt 
arbetsgrupper för specifi ka verksamhetsdelar. Formerna för detta har ännu inte slutgiltigt lagts fast. Ansvars-
gruppen har träffats 7 gånger, varav 2 varit halvdagsmöten och något biobesök.

Under 2009  har vi försökt arrangera några tematräffar hos Sensus och då vänt oss till föräldrar som anmält 
intresse vid tidigare kontakter med oss. Tyvärr har detta inte heller i år lockat särskilt många av de ca 30 per-
soner som vi f.n. har på ”intressentlistan”.

Under ledning av Halvar Myr har under  våren en samtalsgrupp med föräldrar träffats och under hösten 
har sex ”nya” föräldrar deltagit i studiecirkel i Sensus lokaler. Anders Öhrmans bok ”Komma ut” har varit 
cirkellitteratur och föreläsare från bl.a. RFSL har deltagit. Gruppen har uppfattats som en uppskattad och 
positiv aktivitet.

Gruppens energi och  ambitioner har framförallt lagts på Stockholm Pride. Där har man deltagit i förbere-
delser mer än tidigare och det har nog visat sig vara klokt då vi fi ck mycket bra kontakt med RFSL Stock-
holms personal och Prideorganisationen. Nytt i år var Pride Garden i Kungsträdgården där vi tilldelades en 
central plats i tältet vid Infodisken. 

Lambda IF Verksamhetsberättelsen 2009
Lambda IF är RFSL Stockholms idrottsförening. Föreningens arbete består i att organisera idrottsaktiviteter 
för homo- och bisexuella samt transpersoner. Varje sektion/grupp tar ansvar för och bedriver sin egen verk-
samhet. Under 2009 har verksamheten varit i stort sett oförändrad jämfört med föregående år. Varje sektion 
och verksamhet presenteras utförligare nedan. Styrelsen har under året bestått av: Hans Kårholm (ordfö-
rande), Rikke Olesen (dans), Malin Backström (fotboll kvinnor), Axel Grönqvist (FT*), Stefan Sundberg 
(volleyboll) och Anders Nilsson (killgympa). 

Dans (mixad)
Danssektionen bedriver verksamhet i pardans. Dels genom att via RFSL Stockholm erbjuda danskurser för 
nybörjare och fortsättare, dels genom att erbjuda träningstider för samkönade danspar som är intresserade 
av att tävla i latin- och/eller standarddans. Under vt 2009 hölls en terminskurs för nybörjare i salsa, och un-
der ht 2009 har denna grupp fortsatt. Under året har Lambda inte haft någon träningstid, men två tävlings-
par har tränat på egen hand. Dessa två par deltog också i danstävlingarna under Outgames i Köpenhamn i 
juli 2009.

Fotboll (kvinnor)
Säsongen 2009 var återigen en mycket spännande säsong för oss. Utomhus i Korpens div. 1, kom vi tvåa 
och inomhus vann vi Korpens div. 1. Det har kommit fl era nya folk till laget och vi har lyckats bra med att 
skapa nya kontakter. Detta har bl.a. resulterad i ett par träningsmatcher mot Stockholm Snipers samt en 
uppvisningsmatch mot samma på Pride 2009. Vi är 15 ordinarie spelare och 3-4 reserver. Åldersbredden 
är stor, från 27 till 48 och det fi nns kvinnor från både Sverige, Norge och Danmark. Det är en mycket bra 
stämning i laget och alla nya har känt sig välkomna. Förutom det sportsliga har det också arrangerats fl era 
fester och afterwork på t.ex. Roxy på Södermalm.

Kenta BK (FT*)
Fotbollslaget för transpersoner tränade varje söndag under sommar halvåret. Ft* fotboll har ca 50 medlem-
mar varav ca. 3- 15 personer som är aktiva i laget. Gruppen har en social och stödjande funktion då trä-
ningarna skapar en ft*-exklusiv plats där frågor som specifi kt rör gruppen ofta diskuteras. Utöver fotbollen 
har Kenta BK även vid två tillfällen hyrt ett badhus, vilket var mycket uppskattat. Vidare har några ur grup-
pen provat på Kallhälls hinderbana. Initiativ från gruppmedlemmar har lätt till andra sociala aktiviteter, så 
som Kentakören vilken tränade körsång under våren 2009.
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Musclemarys (killgympa) 
Det var tre eldsjälar som satte igång denna förening efter en idé från Berlin. Vi började för ca 10 år sedan 
och gympade i olika skoljympasalar. Efter ett antal år på hårda gympagolv fl yttade vi äntligen in på Friskis 
& Svettis Annexet där vi har egna lokaler med bra gympagolv med fi na duschrum och bastu. Vi har under 
året genomfört 40  pass med allt mellan 15 och 30 deltagare. Det är idag 50 motionärer som fi nns med på 
vår mailinglista och som kommer sporadiskt eller varje vecka. Ledarna är alla utbildade på Friskis & Svettis 
och vi kör medelgympa. Ibland har vi gästtränare som kör core, rygg eller intensivgympa. Jympan ska vara 
träning men även ett sätt att lära känna nya vänner så efter varje pass går vi ut och äter en bit mat och vi 
slutar varje termin med en gemensam avslutningsmiddag.

Innebandy (kvinnor)
Innebandyn startade upp igen våren 2009 efter att ha legat nere under 2008. Träningen var välbesökt och 
mycket uppskattad. Innebandyn hyrde Västertorpshallen som tyvärr brann ned under året vilket gjorde att 
denna verksamhet blev utan lokal. 

Volleyboll (mixad)
Volleybollsektionen har legat nere under större delen av 2009. På grund av bristande intresse blev det bara 
ett fåtal träningar under våren. I slutet av året har verksamheten kommit igång igen med några riktigt väl-
besökta träningar och en bra mix av äldre och nya spelare. Laget har inte deltagit i några turneringar under 
året. 

OperaBögarna
OperaBögarna (OB) har allt sedan starten hösten 1997 ständigt växt. Under 2009 har dock antalet med-
lemmar legat ganska konstant och ligger nu runt ca. 260-270 medlemmar. Gruppen består främst av män 
(ca. 90 %), men även kvinnor (ca. 10 %) är välkomna. Åldersmässigt har gruppen medlemmar i åldrarna 
25 – 95 år. Större delen av medlemmarna bor i Stockholm men medlemmar fi nns även i andra delar av 
Sverige samt i utlandet, ex. vis England, Tyskland och Spanien. 

Vid de olika operabesöken som har genomfört under året har ca 20-25 personer medverkat. 

RFSL Stockholms Transcafé 
Transcaféet på Huset har under 2009 träffats den andra onsdagen varje månad. Det har blivit sammanlagt 
11 träffar med i genomsnitt ett dussin deltagare. Flera nya transpersoner har kommit ut genom att delta i 
transcaféet. Det fl esta träffar har varit inriktade på att deltagarna får tillfälle att umgås och prata. Träffarna 
har pågått 19–21. Efteråt har cirka hälften av deltagarna gått till en pub i närheten för att äta och fortsätta 
umgås en stund. Den bekräftande och kamratstödjande funktion som transcaféet spelar har prioriterats.

Under våren visades två fi lmer och samtal fördes kring dem: Normal, om en transsexuell man i USA, och 
komedin Just like a woman, om en brittisk transvestit.

Vid september månads transcafé var vi rekordmånga – 18 transpersoner. 

Under hösten har vi haft fl era externa gäster: En besökte oss för att hon vill ha kontakt inför en uppsats hon 
skriver om hur man ”bygger” en kvinna, med kläder och smink etc. En annan gäst var student i modeveten-
skap och ville prata om hur transvestiter ser på sitt klädval. En tredje var från Gaysyrrorna, hon informerade 
om deras verksamhet och deltog i diskussionerna. En fjärde var avgångselev från Nordens fotoskola som 
ville fotografera transvestiter som sitt examensarbete. 
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Club Golden Ladies
Club Golden Ladies är en aktivitetsgrupp som vänder sig till lesbiska och bisexuella kvinnor från 35 år och 
uppåt. Medlemsantalet vid årsskiftet var 140. Ledningsgruppen har under året bestått av: Caroline Holm-
qvist (ordförande), Vivi-Ann Jaktlund (kassör), Lena Lagercrantz (sekreterare), Else-Britt Rydén (vice kas-
sör), Ingrid Hollinger (suppleant), Monica Evadotter (suppleant) och Eva Bohlin (suppleant).

Klubben har fortsatt sin caféverksamhet på Hus1 (Hyllan) varje tisdag med uppehåll för sommar och jul. 
Club Golden Ladies har haft fyra temacaféer under året:

Ingrid  Svensson från Kungliga Biblioteket berättade om ”Livet i lesbiska kretsar i Paris på 1920-talet utifrån 
Syliva Beach och hennes bokhandel Shakespeare and company” (28 deltagare). Arja Magnusson lärde oss 
dansa line dance (7 deltagare). Hanna Hallgren föreläste om hennes doktorsavhandling ”När lesbiska blev 
kvinnor” (24 deltagare). Fanny Ambjörnssons och Janne Bromseths berättade om forskningsprojektet ”Hur 
yngre och äldre HBT-kvinnor upplever och hanterar samhällets normer kring sexualitet, kön och ålder” (15 
deltagare)

Middagar/fester med eller utan dans vid sex tillfällen och den 12 december hade Club Golden Ladies 
20-årsjublieumsfest på Hyllan med middag och dans till levande musik, duon Björn och Linda Rapp (86 
deltagare)

Övriga aktiviteter: nyårsdagspromenad (10 deltagare), Dansmuseets Rolf de Maréutställning ”Konstsamlare, 
balettledare, museiskapare” (8 deltagare), årsmöte (20 deltagare), Naturhistoriska Riksmueets utställning 
”Rainbow Animals” om homosexualitet i djurvärlden (11deltagare), Medlemsinspirationsdag (10 deltagare), 
damfotboll Hammarby – Linköpping på Kanalplan (7 deltagare), grillpromenad  (8 deltagare), cykeltur 
10 km ”Museituren” (5 deltagare), besök på Årsta Slott med visning av Fredrika Bremervåningen (6 delta-
gare), båtutfl ykt till Kymendö med visning av Strindbergs hus och skrivarstuga (16 deltagare), deltagande 
i Prideparaden med två cykeltaxi och några gående, Pridepicknick i Tanto (ca. 20 deltagare), promenad 
utmed Hälsans Stig i Sollentuna och Edsvikens Konsthall (8 deltagare), svamputfl ykt i Tyresta nationalpark  
(7 deltagare), cykelutfl ykt – Strandturen 13 km  (3 deltagare), musikmuseets uställning om Jenny Lind (4 
deltagare) och Nobelmuseets uställning ”Selma Lagerlöf – en framgångssaga” (5 deltagare).

Gayseniorerna
Gayseniorerna har följt de mer än 20 år gamla hjulspåren med café på onsdagar kl 15:00. Det har varit i 
genomsnitt ett 40-tal besökare varje vecka. Vi upplever att vi fyller ett behov. Under sommaruppehållet 
gjordes ett ett traditionellt kolonibesök. Totalt besökte 1640 personer verksamheten. Det är en ökning från 
föregående år.

Det intensiva informationsarbete fortsatte.  Det har skett i samarbete med Aktionsgruppen Homosexuella 
Pensionärer. Det rörde sig om boende och sk Regnbågshem, men även om diskriminering.

Stöd- och samtalsgrupper
Startgrupper
Startgrupperna är en serie träffar där hbt-personer får tillfälle att dela erfarenheter med andra i liknande 
situationer. Startgrupperna är uppdelade i två grupper, en för de under 25 år och en för de över 25 år. Båda 
dessa ges två gånger per år, en på hösten och en på våren. Varje grupp är ledarledd och håller på en gång i 
veckan under fem veckor. 

Startgrupp UNG
Under verksamhetsåret har två planerade Startgrupper UNG genomförts. Vårterminens Startgrupp inled-
deas med åtta deltagare varav sex stycken fullföljde gruppen.  På höstterminen var antalet deltagare fem 
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stycken vid första tillfället och av dem valde alla fem att fullfölja startgruppen. Totalt genomförde 11 per-
soner (85 %) hela Startgrupp UNG 2009. Av de 11 deltagarna deifi nierade sig  tre som transpersoner, tre 
som män och fem som kvinnor. Medelåldern för transpersoner låg på 16,3 år, för kvinnor på 19,4 och för 
män på 21. Den yngsta deltagaren var 15 år gammal och den äldsta 23. Den stora skillnaden från förra året 
är det ökade antalet transpersoner som kommit till startgrupperna. Under 2008 var det ingen som öppet 
defi nierade sig som trans. Intressant att notera är också att medelåldern var lägre hos gruppen transpersoner 
än den hos männen och kvinnorna som i stort sett låg oförändrat från förra året. 

Startgrupp 25+
Två planerade Startgrupper har under 2009 genomförts för personer över 25 år. Vårterminens Startgrupp 
inleddes med elva deltagare varav åtta stycken fullföljde gruppen. På höstterminen var antalet deltagare sex 
vid det första tillfället varav fem valde att gå hela startgruppen. Totalt genomförde 13 personer (76%) hela 
Startgrupp 25+ under 2009. Av de 13 deltagarna defi nierade sig nio som kvinnor och fyra som män. Med-
elåldern för kvinnorna var 34.4 och för männen 39 år. Ingen av deltagarna identifi erade sig som transper-
son. Den yngsta deltagaren var 26 år och den äldsta 52. Åldersnittet är i stort sett oförändrat från förra året. 
Mot bakgrund av de utvärderingar som deltagarna i startgrupperna fyllt i är det tydligt att de som fullföljt 
dessa i stor utsträckning får ut det de förväntade sig innan de började. 


