
Hej kära medlem!

RFSL Stockholm lämnar 2013 med stor stolthet. 2013 var året vi kom 
över 2 000 medlemmar, gjorde en förstudie om hbtq-personer med 
funktionsnedsättningars erfarenheter, genomförde ett mentorspro-
gram för unga hbtq-personer över nätet, och mycket mer!

År 2014 är ett nytt år med nya utmaningar och nya möjligheter som 
väntar oss. Vi har flera nya projekt på gång, en förbundskongress 
att se fram emot och massor med roliga och spännande aktiviteter 
genom våra medlemsgrupper, temadagar och våra övriga verksam-
heter. Med andra ord sjuder det av liv i RFSL Stockholm, och vi är 
fulla av förväntan inför det som kommer.

I detta nyhetsbrev vill vi bjuda in dig att medverka på vårt årsmöte, 
där du medverkar till att bestämma hur RFSL Stockholms styre ska se 
ut under det kommande året och vad vi ska jobba med. Vi hoppas på 
ett konstruktivt och bra möte, med stärkande diskussioner om före-
ningens framtid. I det här nyhetsbrevet får du även mer information 
om vad som händer i föreningen, och hur du kan engagera dig i vår 
verksamhet. 

Kort och gott hoppas vi få se dig på vårt årsmöte och engagerad i vår 
förening under året. Hoppas vi ses på årsmötet den 15 mars!

Kristin Arthur
Ordförande
kristin.arthur@stockholm.rfsl.se
076-787 65 51

Julle Bergenholtz
Vice ordförande
julle.bergenholtz@stockholm.rfsl.se
076-787 65 52

NYHETSBREV #1 2014
Årsmötesinbjudan



Medlemmar i RFSL Stockholm kallas till 
årsmöte.

Dag: Lördagen den 15 mars 2014
Tid: kl 15.00-18.00
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 verksamhetsåret.
13. Val:
a. Styrelse
i. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen
ii. Ordförande
iii. Kassör
iv. Övriga ordinarie ledamöter**
**vid val av övriga ledamöter kan även t.ex. 
vice ordförande, sekreterare eller andra 
benämnda ledamotsposter utses
b. Kongressombud
c. Valberedning
d. Revisorer
e. Ev arbetsgrupper/övriga förtroendevalda
14. Övriga frågor (ej beslutsfrågor)
15. Mötets avslutande.

Öppet hus i samband 
med årsmötet
Den 15 mars, samma dag som RFSL Stockholms 
årsmöte, är det öppet hus hos RFSL Stockholm. 
Du som är nyfiken på vad våra medlemsgrup-
per gör, vad våra projekt handlar om och vilka 
som kandiderar till RFSL Stockholms styrelse har 
här ett gyllene tillfälle att få en ordentligt bild av 
allt som händer i RFSL Stockholm. Öppet hus 
börjar 13:00 och håller på fram till 15:00, då vårt 
årsmöte inleds med en snabb demokratiskola gäl-
lande hur årsmötet kommer att fungera. Det är 
därför upplagt för en hel eftermiddag med RFSL 
Stockholm, med både öppet hus och årsmöte!

Vi hoppas att så många som möjligt vill passa 
på att lära sig mer om vad vår förening gör och 
vad vi vill uppnå, och dessutom vara med och 
fatta beslut på årsmötet. Frågor och funderin-
gar om öppet hus eller årsmötet kan skickas till 
RFSL Stockholms ordförande Kristin Arthur via  
kristin.arthur@stockholm.rfsl.se.

Kallelse till 
årsmötet

Eventuella motioner ska vara styrelsens 
sekreterare tillhanda senast den 15 feb-
ruari på: axel.trygg@stockholm.rfsl.se.  
Handlingar för ärenden som ska behan-
dlas vid årsmötet ska vara tillgängliga för 
medlemmarna senast den 2 mars vid 
RFSL Stockholms kansli och på www.
rfslstockholm.se. För övriga frågor kon-
takta info@stockholm.rfsl.se.



Var med på RFSL:s  
förbundskongress
Den 2-4 maj är det dags för RFSL förbunds-
kongress, som i år hålls utanför Norrtälje. 
Som den största avdelningen i RFSL har RFSL 
Stockholm 23 ombudsplatser att fylla för 
kongressen. Vem som helst som är medlem i 
RFSL Stockholm kan ansöka om att komma 
med på kongressen. Vi står för all kostnad, det 
är bara din medverkan som saknas!

För att anmäla ditt intresse till att vara med 
på kongressen går det bra att skicka ett mail 
till RFSL Stockholms valberedning på: klara.
lundholm@stockholm.rfsl.se med namn och 
kontaktuppgifter. Alla kongressombud väljs 
på RFSL Stockholms årsmöte den 15 mars, så 
det är bra om du kan vara med på mötet och 
visa upp dig.

Det sista datumet för att anmäla sig till att 
vara kongressombud är den 25 februari. Vi 
hoppas att du vill vara med oss och påverka 
RFSL:s kommande två år!

Är du rätt person att sitta 
i valberedningen?
Valberedningen i föreningen har en mycket viktig uppgift, 
att hitta lämpliga, kompetenta och drivna människor som 
kan vara med i RFSL Stockholms styrelse och ta beslut om 
föreningens framtid. Hur valberedningen sköter sitt arbete 
spelar stor roll för representationen i styrelsen och hur 
pass de olika styrelseledamöterna kompletterar varandra.

Under årsmötet den 15 mars kommer en ny valberedning 
att väljas. Tror du att du eller någon som du har förtroende 
för skulle passa i RFSL Stockholms valberedning vill vi ha 
in din nominering så snart som möjligt. Skicka namn och 
kontaktuppgifter till RFSL Stockholms ordförande Kristin 
Arthur via kristin.arthur@stockholm.rfsl.se, och bli en del 
av RFSL Stockholms arbete under 2014! 

Vi söker även kandidater till internrevisorer för RFSL 
Stockholm. Internrevisorerna ska granska styrelsens arbete 
under året och se att de har utfört det arbete som årsmötet 
tagit beslut om, och att de följt och hållit budgeten. In-
ternrevisorer behöver vara noggranna och strukturerade 
och antingen ha kunskap om förenings- och styrelsearbete 
eller vilja lägga ner tid på att lära sig om föreningskun-
skap och styrelsearbete. Maila ditt intresse eller nomin-
era en annan (tillfrågad) person till valberedningens mail: 
klara.lundholm@stockholm.rfsl.se.

Valberedningen i RFSL Stockholm söker nya medlem-
mar till styrelsen som vill verka för hbtq-personers rät-
tigheter i Stockholm verksamhetsåret 2014-2015 och i 
synnerhet en ny kassör.

Känner du någon eller vill du kandidera själv är det 
nu hög tid att kontakta oss i valberedningen. Du kan 
nominera någon som du tycker ska vara med och sty-
ra i RFSL Stockholm det kommande verksamhetsåret  
eller varför inte nominera dig själv!?

Vi söker personer med varierad bakgrund och erfaren-
het av arbete i till exempel organisationer, föreningar 
och nätverk, men det är inget krav att ha styrelsevana. 
Det viktiga är att du vill engagera dig och delar RFSL 
Stockholms värderingar och synsätt. Vi söker särskilt 
personer som har erfarenhet av att bli rasifierade eller 
av att mötas av diskriminering på grund av att inte passa 
in i hetero/cis/funkis/vithetsnormen. För mer infor-
mation om uppdraget och föreningen kan du läsa på 

RFSL Stockholms hemsida: http://rfslstockholm.se/
om-oss/dokument. 

Frågor och nomineringar skickar du till valberedning-
ens mailadress: klara.lundholm@stockholm.rfsl.se. 
Skicka in nomineringar senast den 15 februari 2014, 
men helst så snart som möjligt! Du kan nominera hur 
många personer som helst. Den information vi behöver 
om den du nominerar är:

• Namn
• Kontaktuppgifter
• Post du vill nominera personen till
• Kort motivering

Valberedningen finns även på Facebook, på sidan 
Nominera till RFSL Stockholms styrelse. Vi ser fram 
emot din nominering! 

//Valberedningen RFSL Stockholm

Kandidera till styrelsen



Anmäl dig till vårens 
startgrupp 25+!
Startgruppen är till för dig som är 25 år och uppåt och som 
har funderingar och tankar kring att vara icke-heterosexuell 
som du gärna vill dela med andra likasinnade. Kanske vill du 
berätta om dig själv för din omgivning, eller så vill du vänta 
ett tag. Kanske har du berättat och vill träffa nya vänner för 
att prata om dina funderingar kring bi- och homosexualitet. 
Kanske finns det saker som kan kännas svåra att ta upp i 
skolan, på jobbet, med föräldrar eller med kompisar eller ens 
barn. I startgruppen ges du utrymme att prata med andra i 
samma ålder, som inte heller känner igen sig i en heterosex-
uell identitet. Startgruppen riktar sig till personer av alla kön.

En gång per termin hålls en ny startgrupp som leds av två 
personer vilkas uppgift är att se till att alla känner sig välkom-
na och får ut något av träffarna. Gruppen träffas en kväll 
i veckan under sex veckor. Första träffen är öppen, sedan 
stängs gruppen och arbetar tillsammans efter en metod som 
syftar till att stärka självkänslan och ge möjligheter för erfar-
enhetsutbyte och utrymme att skapa ett socialt nätverk.

Att delta i en startgrupp är gratis. Det brukar vara mellan 6 
och 14 deltagare i varje grupp. Gruppen träffas på torsdagar 
och första träffen är torsdagen den 13 mars kl 18:30-20:30. 
Föranmälan krävs då varje startgrupp har ett begränsat antal 
platser. 

Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att 
kontakta oss. Skicka ett mail med ditt namn, din ålder och 
en mening om varför du vill gå startgruppen till:  
startgrupp@stockholm.rfsl.se.

Mer information
Den senaste informationen hittar du alltid på vår hemsida, eller i vår 
grupp på Facebook, sök ”RFSL Stockholm”. Vill du bidra med nyheter 
till nästa medlemsbrev? Kontakta då RFSL Stockholms vice ordförande 
och kommunikationsansvarige Julle Bergenholtz på: julle.bergenholtz@
stockholm.rfsl.se, så ser han till att er nyhet kommer ut till alla medlemmar.

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 Kristin Arthur
Telefon: 0767-876551
E-post: Kristin.arthur@stockholm.rfsl.se 

Gör skillnad för en 
ung HBTQ-person via 
HBTQkojan.se!
Som mentor på HBTQkojan.se lägger du 
1-2 timmar i veckan på att chatta med en 
ung HBTQ-person. Du har nu en unik 
chans att göra en insats och bryta en ung 
persons isolering.

Du som är homo, bi, trans eller queer och 
över 24 år kan ansöka om att bli mentor.

Många av dem som söker sig till HBTQko-
jan.se har erfarenhet av att bryta mot flera 
normer, t.ex. är de HBTQ och bryter mot 
normer gällande funktion, psykisk hälsa, 
vithet och/eller klass. Som mentor får du 
också gärna leva med flera normbrott, alla 
dina erfarenheter tas till vara och är värde-
fulla inom HBTQkojan.se.

För mer information och för att ansöka 
om att bli mentor, gå in på: www.hbtq-
kojan.se och klicka på BLI MENTOR. Vi 
söker nya mentorer som kan börja i febru-
ari. Så sök redan idag!

“Jag hade dött för att ha en mentor när jag 
var typ 18 år. Jag vill ge andra den möjli-
gheten och det känns fantastiskt.”

/Fredrik, mentor på HBTQkojan.se 


