
Hej!

Nu är 2013 här, och det har sällan hänt så mycket spännande saker i RFSL 
Stockholm. Vi har under året fått flera nya medlemsgrupper, delat ut mer än 
55 000 kondomer genom vårt HIV-projekt Sexperterna, hållit i stödgrupper 
för unga HBTQ-personer, föreläst på skolor, firat RFSL Stockholm 40-årsdag 
och mycker mer. Kort och gott, RFSL Stockholm är en organisation som 
utför ett viktigt arbete varje dag, och det är något vi är väldigt stolta över. 

I det här nyhetsbrevet får du inte bara en kallelse till vårt årsmöte, utan du 
får även information om nya projekt, medlemsgrupper och tävlingar som 
händer i RFSL Stockholm just nu. Du får även information om RFSL Stock-
holms årsmöte. Vi hoppas att du är med oss under året som kommer, och att 
vi ses på årsmötet den 16 mars!

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

Kristin Arthur
Vice ordförande
kristin.arthur@stockholm.rfsl.se
076-787 65 52

Nyhetsbrev 
med årsmötesinbjudan

2013



Medlemmar i RFSL Stockholm kallas till årsmöte.

Dag: Lördagen den 16 mars 2013
Tid: kl 15.00-17.00
Plats: Hyllan, Huset, Sveavägen 59, Stockholm

Medtag ditt medlemskort för registrering!

1. Årsmötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande.
4. Val av årsmötespresidium
a. Mötesordförande
b. Mötessekreterare
c. Val av protokolljusterare
d. Val av rösträknare
5. Fastställande av dagordningen
6. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
7. Revisorernas berättelse
8. Fastställande av resultat- och balansräkning
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Propositioner
11. Motioner
12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för verk-
samhetsåret.

13. Val:
a. Styrelse
i. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen
ii. Ordförande
iii. Kassör
iv. Övriga ordinarie ledamöter**
**vid val av övriga ledamöter kan även t.ex. vice ord-
förande, sekreterare eller andra benämnda ledamotsposter 
utses
b. Valberedning
c. Revisorer
d. Ev arbetsgrupper/övriga förtroendevalda
14. Övriga frågor (ej beslutsfrågor)
15. Mötets avslutande.

Eventuella motioner ska vara styrelsens sekreterare tillhanda 
senast den 16 februari på julle.bergenholtz@stockholm.
rfsl.se. Styrelsen planerar föreslå årsmötet stadgeändringar 
beträffande mandattiden för styrelseledamöter samt att 
inkludera queer i stadgarna. Handlingar för ärenden som 
ska behandlas vid årsmötet ska vara tillgängliga för medlem-
marna senast den 2 mars vid RFSL Stockholms kansli och 
på www.rfslstockholm.se.
 
För övriga frågor kontakta info@stockholm.rfsl.se.

Vill du ta ditt engagemang ett steg längre och kandidera till RFSL Stock-
holms styrelse? Bra! 

Vi söker efter personer med många olika kompetenser och egenskaper, 
för att göra styrelsen så komplett som möjligt. Genom att ta kontakt med 
RFSL Stockholms valberedning ger du dig själv möjligheten att vara med 
i det spännande arbetet att leda RFSL Stockholm under 2013. 

För att anmäla att du vill kandidera mailar du till valberedningens ord-
förande Sebastian Waller på sebbe.waller@gmail.com. I din ansökan 
vill vi att du utöver namn, ålder och kontaktuppgifter bifogar en lista på 
erfarenheter som du tror gör dig attraktiv som för RFSL Stockholms 
styrelse.   Vi vill också ha ett personligt brev där du berättar om varför  
du kandiderar och hur ser du ser på din eventuella roll i styrelsen. 

Sista dagen för att skicka in din kandidatur är den 16 februari.  
Vi hoppas att få se din ansökan till RFSL Stockholms styrelse! 

Kallelse för årsmöte

Kandidera till styrelsen!



Arvsfonden räddar vår stödverksamhet 
för unga transpersoner
Under tre års tid har RFSL Stockholm bedrivit en lyckad 
och välbehövd verksamhet för transpersoner i åldern 15-25 
år vid namn Transit. Vi har gett en volontärledd samtals-
grupp och en kuratorledd stödgrupp två gånger per år. 
Grupperna är mycket omtyckta av dem som deltagit. 

Ungdomsstyrelsens rapport Hon, Hen, Han uppvisar siffror 
på stor psykisk ohälsa inom gruppen unga transpersoner. 
Transits verksamheter har på olika sätt arbetat för att stävja 
det och enligt våra enkätsvar från deltagarna har vi lyckats 
bra. Men behovet försvinner inte efter tre år, när projekt-
medlen från Arvsfonden tar slut. Tanken har hela tiden 
varit att integrera Transits verksamheter, Stöd- och samtals-

grupperna i RFSL Stockholms ordinarie verksamhet. För 
att möjliggöra detta sökte vi ett höjt verksamhetsbidrag från 
Stockholms Läns Landsting (SLL) på 60000 kronor från 
100 000 kronor vilket vi dessvärre fick avslag på. Vi hade 
dock ett överskott på 70 000 kronor från Arvsfonden som 
vi nu fått förtroende att förvalta under 2013. Detta bidrar 
till att vi även i år kommer kunna hålla den kuratorledda 
stödgruppen och den volontärledda samtalsgruppen.

Här kan du läsa en debattartikel som QX.se publicerade 
på grund av SLL beslut: http://www.qx.se/samhalle/
debatt/22659/vem-tar-ansvar-for-unga-transpersoners-
maende-i-stockholm-

Stödgrupp
Om du är mellan 15-25 år och befinner dig inom vården för 
transsexualism så finns det en Stödgrupp dit du kan anmäla 
dig där du kan prata om sånt som är viktigt för dig och 
träffa andra som också går en könsutredning eller väntar på 
en remiss för att få starta. Gruppen ses en kväll i veckan  
under 8 veckor, och hålls av två kuratorer som heter Mats 
och Eva. De har lång erfarenhet av att träffa transung-
domar. Det brukar vara mellan 5-8 deltagare i varje grupp. 
Det är gratis att delta, men det krävs att man anmäler sig.

Nästa grupp startar tisdagen den 12 februari 2013. Men 
anmäl dig redan nu! Skicka ett mail med ditt namn och din 
ålder och några ord om dig själv till transit@stockholm.rfsl.
se. Märk mailet STÖDGRUPP.

Samtalsgrupp
Transits samtalsgrupp är till för dig som är mellan 15-25 år 
och som identifierar dig som transperson eller har funderin-
gar kring din egen könsidentitet.

Samtalsgruppen är en plats där kan träffa andra i liknande 
situationer. Varje träff  har ett tema, till exempel kroppen, 
vikten av ord och hur man kan bemöta omvärldens frågor. 
Gruppen hålls en gång per termin, och leds av Emmet och 
Emilie som själva identifierar sig som trans på något sätt. 
Man ses en gång i veckan under 8 veckor och det är gratis 
att delta.  För att vara med krävs att man anmäler sig.

Nästa grupp startar onsdagen den 17 april 2013. Men anmäl 
dig redan nu! Skicka ett mail med ditt namn och din ålder 
och skriv några rader om dig själv till transit@stockholm.
rfsl.se. Märk mailet SAMTALSGRUPP.   

Funkisrapporten – RFSL Stockholms nya projekt
Under sex månader kommer RFSL Stockholm genomföra 
en förstudie kring hbtq-personer med erfarenheter av olika 
funktionsnedsättningar med medel från Arvsfonden. 

Med den här studien vill vi ta reda på hur vardagen kan 
upplevas för hbtq-personer med erfarenheter av olika 
funktionsnedsättningar. Vi vill också ta reda på vad hur 
man upplever RFSL Stockholms verksamheter, vad kan bli 
bättre, vad saknas, vad är bra? Tanken är att förstudien ska 
resultera i ett större flerårigt projekt. 

Ny medlemsgrupp för regnbågsfamiljer!
RFSL Stockholm startar under våren en ny medlemsgrupp 
för regnbågsfamiljer! Efter vår första träff  som gick av 
stapeln söndagen den 27 /1 kan vi konstatera att det blev 
en succé, över 80 vuxna och 50 barn närvarade. Jätteroligt 
tycker vi!

Med anledning av detta massiva behov och intresse har vi 
bokat in träffar för hela vårterminen. Vi välkomnar alla 
regnbågsfamiljer oavsett  ålder på barn till våra träffar. Vi 
vill skapa möjlighet för barnen att  se att det finns fler som 
lever i olika familjesammansättningar. Går ni  i tankarna 
på att skaffa barn är detta en bra mötesplats för att få hjälp 
och ett bra nätverk. Vi vill skapa en plats där vi som lever 
i olika typer av regnbågsfamiljer kan träffas för att prata, 
utbyta erfarenheter och ha det trevligt.

Följande söndagar under våren ses vi i RFSL Stockholms 
lokaler på Sveavägen 59, kl 14-16. 17 februari, 10 mars, 7 
april, 28 april, 19 maj och 9 juni. Vi vill uppmärksamma alla 
på att våra träffar inte kommer att ha formen av en öppen 
förskola, det vill säga: det kommer inte att finnas några 
pedagoger på plats, utan varje vuxen person som tar med 
sig ett eller flera barn ansvar själv för barnen under  
träffarna.



Fira Flatpatrullens 1-årsdag!
Flatpatrullen är en medlemsgrupp i RFSL Stockholm som 
skapades under 2012 för att det saknades en ordentlig 
plattform för HBTQ-tjejer mellan 18 och 50 år. I mars har 
Flatpatrullen funnis i ett år, och det ska firas ordentligt! 
Någon gång under månaden kommer Flatpatrullen att ha 
en ettårsfest där vi minns året som gått och blickar framåt 
mot 2013. Är du inte med i flatpatrullen är det här den  
perfekta chansen för dig att komma med. 

Läs mer om Flatpatrullen på deras hemsida 
www.flatpatrullen.wordpress.com. Vi ses!  

Stage and Storytelling på Hyllan!
Har du alltid drömt om att stå på scen och berätta din story 
eller göra något annat häftigt framför publik? Då är det här 
din chans att prova på just detta! RFSL Stockholm kickar 
igång vårens Öppna Onsdagar med queer performace, och 
det finns fortfarande lediga platser! Det är helt gratis, helt 
queert - helt du!

I februari bjuder RFSL Stockholm in dig in till en gratis 
queer performance workshop med den kända trans-aktiv-
isten och artisten Josephine Krieg på RFSL Huset.

Tid: 6:e och 20:e februari, kl. 18-20 (+ en performance 
kväll, troligen 2:a mars)
Plats: RFSL-Huset, Sveavägen 59, våning 1 (RFSL Stock-
holm)
Språk: Josephine pratar engelska, men du får gärna håller 
dig till svenska

Josephine delar med sig av the high art of  queer perfor-
mance och coachar & peppar dig till det du drömmer om 
att göra! Kom och var med du också! För mera info, besök 
vår Facebook-sida https://www.facebook.com/OppnaOns-
dagar

Öppna Onsdagar under våren
Öppna Onsdagar är tillbaka från vinterledigheten från den  
5 februari, och det är mycket som händer under våren! 
Varje månad kör vi Öppna Onsdagar utefter speciella te-
man och alltid med intressanta händelser. Utöver queer per-
formance i februari blir det tema hälsa i mars, tema familj 
i april och tema internationellt i maj. Håll utkik på RFSL 
Stockholms hemsida och Öppna Onsdagars Facebook-sida 
för mer information om vad som händer under våren!

Hjälp Öppna Onsdagar att byta namn!
Öppna onsdagar vill ha ett nytt namn. Ett queert, glatt 
och passande sådant. Vi behöver din hjälp! Plocka fram 
din mest kreativa sida, kom på ett namn och skicka in. Det 
finns, förutom den fantastiska äran, fina priser att vinna.

Skicka in ett bidrag till kim.nygren@stockholm.rfsl.se senast 
den 13 februari. Den 20 februari publicerar vi det vinnande, 
nya namnet och den glada vinnaren på Öppna Onsdagars 
Facebook-sida och RFSL Stockholms hemsida.

Var med i det nya sexualpolitiska nätverket!
Under våren kommer RFSL Stockholm att göra en nysats-
ning på vårt politiska arbete. Men självklart kan vi inte göra 
ett brett politiskt arbete utan att våra medlemmar är med 
och tycker till. Är du intresserad av politiska frågor, sexual-
politik eller gillar du helt enkelt att ställa makthavare till 
svars för vad de gör? Gå då med i det nya sexualpolitiska 
nätverket som vi startar efter årsmötet i mars. Vill du vara 
med, eller har du idéer och tankar om vad det sexualpolitis-
ka nätverket skulle kunna fokusera på i sitt arbete? Kontakta 
RFSL Stockholms sekreterare Julle Bergenholtz på julle.
bergenholtz@stockholm.rfsl.se och gör din röst hörd. 

Tillsammans gör vi skillnad! 

Den senaste informationen 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 på telefon: 08- 501 629 50. På vår hemsida hittar 
du även direktnummer till personalen på vårt kansli.

Hemsida: www.rfslstockholm.se
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

Mer information


