
Under RFSL:s kongress mottog Jimmy Sserwadda och Emy Åstrand rpiset som årets aktivister för sitt engagemang i RFSL 
Stockholms medlemsgrupp Newcomer, som inriktar sig mot hbtq-flyktingar. Foto: Kom Ut

Runtom i Sverige genomför RFSL:s lokalfören-
ingar ett stort arbete i att belysa hbtq-frågor ur 
olika perspektiv och med olika aktiviteter. Vissa 
av dessa verksamheter premieras av förbundet och 
i år var RFSL Stockholms medlemsgrupp Newco-
mer en av pristagarna,.

Varje år delar RFSL:s förbund ut Robert Karlsson 
Svärds minnespris ut i två kategorier, avdelning och 
aktivism. Avdelningspriset gick i år till RFSL Råd-
givningen Skåne och aktivistpriset gick till RFSL 
Stockholms Jimmy Sserwadda och Emy Åstrand för 
deras engagemang i RFSL Stcokholms medlemsgrupp 
Newcomer. Medlemsgruppen Newcomer är till för 
hbtq-flyktingar i Stockholmsregionen som tvingats fly 
från sina hemländer till följd av deras sexuella uttryck 
och könsidentitet och för hbtq-personer som  nyligen 
kommit till Sverige. 
 
Medlemsgruppen har funnits sedan förra året och har 

redan hjälpt till att integrera 40 hbtq-flyktingar i sam-
hället. Kongressdeltagarna hyllade Emy och Jimmy när 
de tilldelades priset och de båda var tagna av utmär-
kelsen. Jimmy förklarade att han var så glad att han för 
tillfället tappat sin svenska. Emy var även hon väldigt 
lycklig över utmärkelsen och tackade alla engagerade i 
medlemsgruppen för den inspiration som de har gett 
henne.
 
Utöver Robert Karlsson Svärds Aktivistpris mottog 
Jimmy även Afrikagruppernas Solidaritetspris för hans 
engagemang i hbtq-frågor och bildande av hbtq-orga-
nisationer i Uganda. Jimmy uttrycker glädje över den 
uppmärksamhet som han aktivism har fått och säger 
till QX att: ”Det är ett erkännande att se det arbete som görs 
för hbt-personer. Mitt arbete kommer inte stanna med det här 
priset, utan jag ska fortsätta med min aktivism så länge jag är 
i livet, det kan jag lova dig”. Vi gläds åt Emy och Jimmys 
framgång och hoppas på en fortsatt stark  framtid för 
Newcomer!
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Nytaget principprogram
Efter långa förhandlingar och många förändringar 
antogs till slut ett nytt principprogram för RFSL, 
som senast uppdaterades år 2007. Några av de viktiga 
förändringarna var ett tillägg på bokstaven q i princip-
programmets samtliga hbtq-utskrifter, ett könsneu-
tralare språk, en uppdaterad politisk ståndpunkt och 
ett förtydligande för RFSL:s roll som opinionsbildare. 
Principprogrammet finns tillgängligt på förbundets 
webbplats: http://www.rfsl.se/?p=336

Ny namnutskrift för RFSL
Eftersom queera personer har lagts till i RFSL:s 
principprogram föreslogs det även inför årsmötet att 
RFSL:s utskrift skulle förändras till att lägga till queera 
personer. Hur denna formuleringen skulle se ut blev 
ett passionerat samtalsämne med pläderingar som på-
gick i över en timme. Slutligen fastställde årsmötet att 
RFSL:s nya utskrift skall vara: RFSL, Riiksförbundet 
för homosexuella, bisexuellas, transpersoners och que-
eras rättigheter. Eftersom det här beslutet innebar en 
stadgeändring kommer denna utskrift kunna användas 
först efter nästa förbundskongress.

Vad hände på RFSL:s förbundskongress?

Plenum från RFSL:s förbundsårsmöte i Gävle. Vid många av omröstningarna krävdes det rösträkning genom att hålla upp sina 
röstkort. Flera röstningar utmynnade i votering, där rösträknare avgjorde vilket förslag som var populärast. Foto Joanna Hagströms

Medlemsavgiften
Den fråga som rönte klart mest uppmärksamhet och 
diskussion var vilken kostnad det ska vara för att bli 
medlem i RFSL. Förslagen var många, då allt från 100 
till 300 kronor lades fram som yrkanden. RFSL Stock-
holm gick i linje med RFSL Norrköpings förslag om 
en medlemsavgift på 200 kronor. Efter en lång pläde-
ringsdiskussion och votering blev resultatet dock att 
medlemsavgiften fastställs till 100 kronor per kalen-
derår. Vet du därför personer i din närhet som inte är 
medlemmar är det därmed läge att övertyga dem att nu 
är tillfället att bli det.

Ny förbundsstyrelse
Under årsmötet röstades det fram en ny förbundssty-
relse som ska arbeta för RFSL under de kommande två 
åren. Dessa är: Ulrika Westerlund, ordförande, Chris-
tian Antoni Möllerop, vice ordförande, Håkan Steen-
berg, kassör, Johanna Dexter Wistedt, ledamot, Anna 
Galin, ledamot, Maria Sundin, ledamot, Axel Repka, 
ledamot, Helena Westin, ledamot, Michael C Eriksson, 
ledamot samt Joakim Berlin, ledamot. Vi önskar den 
nya styrelsen lycka till!



RFSL Stockholm 40 år
Den 28 april bjöds medlemmar, intresserade och 
politiska partier in för att fira RFSL Stockholms 
40-årsjubileum. Drygt 200 personer kom för att 
höra tal, dricka drinkar, mingla och få ta del av 
den fantastiska stämningen som kvällen bjöd på.

Tal genom historien
Kvällen bjöd på ett flertal tal där aktivister från 70-ta-
let, då RFSL Stockholm bildades, delade hur kampen 
för hbtq-personers rättigheter såg ut under den tiden 
då homosexualitet fortfarande klassades som en sjuk-
dom i Sverige. Perspektiv från när RFSL började ar-
beta för bisexuellas och transpersoners rättigheter togs 
också upp. Historien om RFSL Stockholm avslutades 
av RFSL Stockholms nuvarande ordförande Richard 
Svahn, som höll ett tal om RFSL Stockholm och hur 
organisationen hanterar sin 40-årskris.

Underhållning för alla
Kvällen var dock inte enbart fylld av allvarsamma tal 
och information om det förflutna. Under kvällen bjöds 
det på ett myller av olika akter som underhöll kväl-
lens gäster. Kvinnokören Sapphonia öppnade kvällen 
genom att sjunga välkända låtar där där heteronormati-
viteten hade tagits bort och bytts ut mot mer lämpliga 
formuleringar för kvällen.

Kvinnokören Sapphonia var en av de många akter som bjöd på underhållning 
under RFSL Stockholms 40-års jubileum. Foto Privat.

Underhöll gjorde även Pernilla Ham-
margren som med en hyllad stand-up 
frammanade många skrattsalvor un-
der kvällens gång. RFSL Stockholms 
medlemsgrupp Queersalsa utmanade 
också besökarna i att visa vad de gick 
för på dansgolvet. Med lätta steg och 
snygga turer blev även detta inslag 
något som fick fram mycket skratt 
och många leenden. Slutligen öpp-
nades dansgolvet för lite friare dans 
när kvällens DJ öppnade upp för lite 
röj på dansgolvet. Allt detta, tillsam-
mans med mingel, samtal och goda 
alkoholfria drinkar från Club Sobeer 
gjorde kvällen till en riktigt lyckad 
tillställning. Grattis RFSL Stockholm, 
må de nästkommande 40 åren bli lika 
frangångsrika!

Årsmöte 2012
RFSL Stockholm hade den 24 mars sitt årsmöte, 
där det gångna året presenterades, en ny styrelse 
invlades och nya projekt presenterades för verk-
samhetsåret 2012. Mötet gick snabbt och effektivt 
och gav positiv känsla för verksamhetsåret 2012.

Ny styrelse
Som sig bör på ett årsmöte valdes det en ny styrelse 
som ska fatta beslut om RFSL Stockholms verksam-
heter, projekt och prioriteringar under 2012. Den nya 
styrelsen består av : Richard Svahn, ordförande, Kris-
tin Arthur, vice ordförande, Daniel Anteskog Adler, 
kassör, Julle Bergenholtz, sekreterare, Kim nygren, 
ledamot, Deidre Palacios, ledamot, Tobias Johansson, 
ledamot, Sanna Nilsson, ledamot, Bo Ludvigsson, 
ledamot, Mistu Degerlund, ledamot samt Jimmy Sser-
wadda Waguma, ledamot.

Vad händer under detta året?
Under året kommer RFSL Stockholm att fokusera 
mycket på hälsofrågor och utbildningar, till exempel 
genom våra verksamheter Sexperterna och den nystar-
tade Kompassen, som är en samtalsgrupp för killar 
under 25 år. RFSL Stcokholm kommer också att enga-
gera sig i internationella nätverk. I december kommer 
ILGA Europe (The International Lesbian and Gay 
Association) ha sin världskonferens, där hbtq-perso-
ner världen över kommer att samlas i Stockholm för 
möten och nätverkande.



Vad händer i RFSL Stockholm i sommar?

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

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

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

Flatpatrullen
Inga direkta planer för midsommar? Varför inte hänga 
med Flatpatrullen? De kommer att ordna midsommar 
med lite mat och annat som tillhör för att få till ett 
trevlig knytkalas. i midsommarens tecken Alla som an-
mäler sig blir tilldelade något att ta med sig. Håll utkik 
efter plats och klockslag på RFSL Stockholms webb-
plats och på RFSL Stockholms Facebooksida: 
https://www.facebook.com/rfslsthlm. Anmälan görs 
till nillis787@gmail.com.

Flatpatrullen arrangerar också en femkamp den 7 juli 
på Gröna Lund. Vad är det för grenar? Kom och bli 
överraskad! Alla som vill vara med möts vid Gröna 
Lunds ingång vid 14:00 den 7 juli i det förhoppnings-
vis fina sommarvädret.

Stockholm Pride
Sommarens stora höjdpunkt med hbtq-tema är 
självklart det årliga Stockhoolm Pride, som i år hålls 
mellan den 31 juli och 5 augusti. RFSL Stockholm 
kommer självklart att vara aktiva genom till exem-
pel seminarium på Pride House och aktiviteter för 
våra medlemmar. Vi kommer också att ta tillfället i 
akt att komma närmare våra medlemmar och skaffa 
nya. Vi hoppas därför att så många medlemmar so 
möjligt vill hjälpa oss att sprida budskapet om vad 
RFSL Stockholm gör och varför man som hbtq-
person borde bli medlem. Vill du hjälpa till? Hör då 
gärna av dig till RFSL Stockholms vice ordförande 
Kristin Arthur, kristin.arthur@stockholm.rfsl.se eller 
RFSL Stockholms sekreterare Julle Bergenholtz, julle.
bergenholtz@stockholm.rfsl.se. 

Tjejfesten
Även i år kommer den populära tjejfesten att anord-
nas av RFSL Stockholm under Prideveckan. Det här 
är den stora chansen för dig som identifierar dig själv 
som tjej och är över 18 år att festa, ha roligt och träffa 
massvis med andra tjejer! Tider, biljetter och plats 
kommer att presenteras senare i juni via RFSL Stock-
holms och Stockholm Prides webbplatser. Håll därför 
ögonen öppna, du vill definitivt inte missa 2012 års 
upplaga av den största festen för tjejer på Pride!

År 2006 var dansgolvet på Tjejfesten fullpackat med festglada 
tjejer i alla åldrar. Är du en av dem i år? Foto QX

Öppna onsdagar
RFSL Stockholms öppna onsdagar, där allt från que-
erbakning till salsa kan stå på programmet, tar paus 
under sommaren. I hösten drar de dock igång igen i 
början av september, missa inte det!


