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RFSL Stockholms vision
Ett samhälle fritt från heteronormativitet.

RFSL Stockholms ändamål
Att verka för ett samhälle som genomsyras av respekten för alla människors lika rättigheter och möjlig-
heter, oavsett kön, sexuell identitet, könsidentitet eller könsuttryck, hiv-status, etnisk tillhörighet, reli-
gion eller annan trosuppfattning, funktionsförmåga, ålder eller socioekonomisk bakgrund.

RFSL Stockholms målgrupper
RFSL Stockholms målgrupper är homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera personer samt de-
ras anhöriga.

RFSL Stockholms verksamhet
RFSL Stockholm ska bedriva politik, informationsverksamhet, social verksamhet och stödjande verk-
samhet för våra målgrupper. Dessa verksamheter ska stå i överensstämmelse med RFSL:s princippro-
gram, RFSL:s stadgar och de beslut som fattas av RFSL:s kongress. RFSL Stockholm ses som en naturlig 
remissinstans av beslutsfattare. RFSL Stockholm ska betraktas som en kunskapsresurs och en naturlig 
samarbetspartner i regionaliseringen av den nationella politiken av beslutsfattare, bidragsgivare och an-
dra relevanta aktörer inom föreningens verksamhetsområde.
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RFSL Stockholms verksamhetsplan presenterar hur föreningen planerar att verka under 2014-2015 för 
att uppnå vår vision. Detta innefattar planeringen avseende ekonomi, kommunikation, kansliprojekt, 
styrelseprojekt och medlemsverksamhet. Våra ambitioner är höga för 2014, och vi ser att föreningen har 
goda möjligheter att växa, både i form av medlemmar, kunskaper och arbetsområden.

Föreningen har i år beviljats fler bidragsfinansierade projekt än någonsin och medlemsantalet utgör ett 
rekord på över 2 000 medlemmar. Föreningen är i position att ytterligare satsa på utveckling. Under 
styrelseåret kommer fokus att ligga på kommunikation, både genom att med vår verksamhet nå fler av 
våra målgrupper och genom politiskt påverkansarbete under valåret. Vi är också spända på att, om me-
del beviljas, kunna bredda vår projektbundna verksamhet ytterligare, för att nå ut till exempelvis hbtq-
personer med funktionsnedsättningar och regnbågsfamiljer. 

En högaktuell fråga kommer under verksamhetsåret att vara säkerställandet av den fortsatta över-
levnaden av RFSL Stockholms skolinformationsverksamhet. Under 2013 har flera aktiviteter såsom en 
enkätundersökning och fokusgruppsmöten ägt rum för att analysera vad som kan göras för att fler skolor 
ska köpa in skolinformation hos dem. Under 2014 kommer detta att fortsätta, med bland annat politiskt 
påverkansarbete, för att vända nedåtgående trend som har varit under flera år.

Vi har många utmaningar och möjligheter att se fram emot under året, och vi hoppas att du som läser 
detta, oavsett om du är medlem eller inte, vill följa med oss och engagera dig för föreningen under det 
kommande året.

Inledning
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RFSL Stockholms styrelse ska i samverkan med personalen, genom ett långsiktigt strategiskt arbete med 
bidrags- och projektansökningar, åstadkomma stabilitet för föreningen, såväl ekonomiskt som ur arbets-
miljösynvinkel.

RFSL Stockholm ska i sina kontakter med bidragsgivare understryka vikten av långsiktig finansiering av 
föreningens alla kärnverksamheter som ett komplement till den projektfinansierade verksamheten. RFSL 
Stockholm ska ha en god överblick över vilka bidrag som finns att söka inom föreningens verksamhet-
sområden samt en ständigt aktuell kalender över viktiga deadlines för bidrags- och projektansökningar. 
RFSL Stockholm ska skapa en ekonomisk stabilitet som möjliggör god framförhållning gällande såväl 
personal som verksamhet.

Efter ett antal års återhämtning och uppbyggnad, är föreningens ekonomiska utsikter inför 2014 goda. 
Föreningen ser inför 2014 en viss ökning av projektbidrag. Föreningens strategiska och långsiktiga arbete 
har bidragit till detta.

Det är dock inte fritt från orosmoln vid horisonten. Faran för nedskurna bidragsnivåer finns hela tiden. 
Det är ett villkor som inte kommer att ändras. Till exempel har Statens anslag till hiv-prevention under 
lång tid legat fast eller ökat med mindre belopp än ökningen av pris- och lönenivån i samhället i stort. 
Över tiden medför detta en långsam urholkning. 

Styrelsen och kansliet måste även i framtiden lägga ned högkvalitativt arbete på att säkra kommande 
bidrag.  Trots att föreningens ekonomi ser god ut inför 2014 är det viktigt att betona att den långsiktiga 
uppbyggnaden av föreningens kapital måste fortsätta även i framtiden. Att föreningen nu har återhämtat 
det underskott som uppstod för sex år sedan är ingen garanti mot framtida olyckor. Ett mål är att före-
ningen ska ha medel för att klara en kris i 3-6 månader. 

Glädjande är att flera av de kortsiktiga delmål som sattes upp i styrdokumentet “Strategisk plan för 
RFSL Stockholm 2010-2020” nu har uppnåtts, helt eller delvis. Arbetet med att uppnå målen kan nu 
systematiskt bedrivas då styrelsen under 2013 och under kommande år har haft/kommer att ha en större 
handlingsfrihet än på länge att med egna medel finansiera både betydelsefull föreningsverksamhet och 
politiskt påverkansarbete. För 2014 ser vi nu med de besked vi fått om kommande bidrag en ekonomisk 
trygghet. 

Ekonomisk stabilitet
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Kommunikation
RFSL Stockholm ska präglas av ett bra, öppet och prestigelöst samarbetsklimat samt en tydlig och väl-
fungerande internkommunikation, vilket skapar trivsel och delaktighet. RFSL Stockholm ska ha en 
ständigt uppdaterad delegationsordning av vilken ansvar och mandat framgår på ett tydligt sätt, vilket 
skapar en trygg arbetsmiljö där alla vet vem som förväntas göra vad. Syftet med föreningens kommuni-
kation är att nå medlemmar, hbtq-communityt i sin helhet, bidragsgivare, köpare av utbildningar m.fl. 
 

Nyhetsbrev  
Syftet med medlemsbreven är att informera och påminna om föreningens aktuella verksamheter. RFSL 
Stockholm använder sig oftast av elektroniska nyhetsbrev för att nå ut till medlemmarna och ambitionen 
från styrelsen är att dessa nyhetsbrev ska skickas ut en gång i månaden. Nyhetsbreven läggs ut på före-
ningens webbplats och finns även i fysisk form uppsatt på RFSL Stockholms anslagstavla på Huset. Ett 
fysiskt medlemsbrev ska skickas ut per post till alla medlemmar minst en gång per år varav inbjudan till 
årsmöte prioriteras. Under året vill styrelsen utreda hur utskicken av nyhetsbrev kan förbättras, bland 
annat genom att de ska bli mer lättlästa och snyggare.
 

Föreningens webbplats
Under verksamhetsåret 2013-2014 uppdaterades både struktur och design på RFSL Stockholms 
webbplats. Denna webbplats har främst till syfte att informera om föreningens verksamhet utöver pro-
jektfinansierade aktiviteter. Webbplatsen ska fungera som en kanal där all öppen digital information 
ska finnas tillgänglig, såväl verksamhet och aktiviteter som politiska ståndpunkter och styrdokument. 
Webbplatsens främsta målgrupp är föreningens medlemmar samt potentiella medlemmar. Ambitionen 
är att webbplatsen ska vara lättnavigerad, aktuell, tillgänglig och en självklar informationskälla för RFSL 
Stockholms målgrupper; detta kommer att vara högprioriterat under verksamhetsåret 2014-2015. 

Sociala medier (Facebook och Twitter)
RFSL Stockholm använder Facebooksidan “RFSL Stockholm” och Twitterkontot “@RFSLsthlm”, vilka 
är tänkta att uppdateras kontinuerligt. Facebook och Twitter ska fungera som plattformar för tvåvägs-
kommunikation; logginlägg, meddelanden och ”mentions” ska i möjligaste mån besvaras. Vid större 
evenemang ska medlemmar och gillare även bjudas in via Facebook, då denna kanal effektivt når ut till 
de som intresserar sig av RFSL Stockholms arbete. Föreningen arbetar också med Facebook och Twitter 
i de externfinansierade projekt som föreningen driver. 
 
Externa kanaler
När så är lämpligt och ekonomiska möjligheter finns annonserar föreningen i externa kanaler som når 
våra målgrupper, såsom i QX. 
 

Aktiviteter  
Under verksamhetsåret 2014-2015 ämnar föreningen att:

•	 Strukturera upp menyn på föreningens webbplats för en mer lättnavigerad webbplats där medlem-
mar och aktiviteter står i fokus.

•	 Fortsätta jobba aktivt för att öka de antal språk som finns representerade på webbplatsen, exempelvis 
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lätt svenska, teckenspråk och mandarin.
•	 Strukturera upp och skapa en RFSL Stockholm-webbplats på engelska.
•	 Använda Facebook för inbjudan till alla våra egna evenemang.
•	 Utveckla nyhetsbrevet, bland annat genom att försöka hitta nya verktyg för utskick.
•	 Se över behov, utveckla och ta fram en policy för sociala medier. 
•	 Utforma en generell informationsfolder om föreningen, för att enkelt presentera vilken typ av verk-

samhet som finns i föreningen.
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Politiskt arbete
Att bedriva politik för att öka hbtq-personers rättigheter i Stockholmsregionen är något RFSL Stockholm 
aktivt vill arbeta med under året, speciellt eftersom 2014 är ett valår. Under valåret vill RFSL Stockholm 
utöver att utfråga lokala politiker om hbtq-relterade frågor även förstärka det politiska arbetet som redan 
har påbörjats för att säkra bidragsfinansiering till Skolinformationen, Egalia och Transit. Andra viktiga 
frågor under året förväntas bli arbetet med att öka finansieringen för hivpreventivt arbete samt att verka 
för att förbättra förutsättningarna för hbtq-personer i familjehem/HVB-hem.   

I sitt politiska påverkansarbete ska RFSL Stockholm under 2014-2015:

•	 Fortsätta att uppvakta politiker som sitter på nyckelpositioner för bidrag till verksamheterna Transit 
och Egalia.

•	 Lyfta frågan om hur det är att vara hbtq i familjehem/HVB-hem.          
•	 Arbeta för att kunna genomföra en valenkät för att kartlägga lokala politikers ståndpunkt i frågor 

som rör RFSL Stockholms verksamheter och medlemmar.
•	 Verka för att de offentliga medlen för hiv-preventivt arbete generellt ska öka i samhället, men även 

för RFSL Stockholm.
•	 Verka för att öka kännedomen om möjligheten för fritidsgårdar, skolor, äldreboenden med mera att 

bli HBT-certifierade, samt att erbjuda de redan certifierade verksamheterna i närområdet en arena 
att delge sina erfarenheter.

•	 Verka för att fler kommuner i länet subventionerar RFSL Stockholms skolinformation.
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HBT Hälsa
Syfte
Syftet med RFSL Stockholms hälsoarbete är att förbättra folkhälsan bland hbtq-personer och deras an-
höriga i Stockholms län. Sexualhälsan och den psykiska hälsan är sämre bland hbtq-personer än bland 
befolkningen i stort. Anledningar till detta är bland annat heteronormativa antaganden, diskriminer-
ing och brist på hbtq-kompetens inom hälso- och sjukvård, psykosociala problem samt hög hiv/STI-
prevalens i gruppen män som har sex med män (MSM). Det långsiktiga målet med föreningens arbete 
är därför att uppnå ett Stockholm där ingen mår sämre – fysiskt eller psykiskt – än andra på grund av 
sexualitet, könsidentitet eller könsuttryck.

RFSL Stockholms verksamheter för hbtq-gruppen styrs i dagsläget av vilka projekt och verksamheter 
som får bidrag, vilket i dagsläget gör att hivprevention för män som har sex med män dominerar arbetet 
inom arbetsområdet HBT Hälsa. Visionen ska dock vara att föreningen ska jobba med hälsofrågor för 
hela hbtq-gruppen. 

Arbetssätt
Det är RFSL Stockholms övertygelse att hälsofrämjande insatser är nödvändiga på flera plan, och att ett 
effektivt hälsofrämjande arbete kräver insatser som täcker flera aspekter av hälsa då enskilda hälsoprob-
lem inte kan isoleras. RFSL Stockholm erbjuder målgrupps- och metodanpassade samtal, aktiviteter, 
verksamheter och projekt i syfte att öka självkänslan och minska ohälsan hos våra målgrupper. Ett holis-
tiskt perspektiv är nödvändigt där vi ser till både psykosocial, fysisk och sexualhälsa. 

HBT Hälsa kommer under 2014-2015 att bedriva hälsofrämjande och förebyggande arbete riktat mot 
homo- och bisexuella samt transpersoner, med syftet att ge bättre förutsättningar för målgrupperna att 
positivt påverka den egna livssituationen.

RFSL Stockholms hälsoarbete har tre huvudinriktningar. För det första handlar det om att genom egna 
verksamheter komma i kontakt med hbtq-personer. För det andra handlar det om att bedriva påverkans-
arbete i länet som syftar till att synliggöra folkhälsofrågor ur ett hbtq-perspektiv. För det tredje handlar 
det om att utgöra en kunskapsresurs när det gäller hbtq-personers hälsa i länet. 

Alla dessa inriktningar – verksamhetsutövanden, påverkansarbetet och kunskapsresursen – ska dock 
finnas med i allt hälsoarbete som föreningen bedriver. Genom ett aktivt påverkansarbete kan vi få andra 
aktörer i samhället att också arbeta för hbtq-personers hälsa. På motsvarande sätt ger våra verksamheters 
samtal med hbtq-personer oss kunskaper och erfarenheter som vi kan använda i påverkansarbete och i 
spridande av kunskap för andra. 

Invandrarkonsulent
RFSL Stockholms invandrarkonsulent erbjuder stödsamtal till personer med invandrarbakgrund rörande 
asylfrågor, kontakter med myndigheter, psykosocialt stöd för nyanlända hbtq-personer och deras an-
höriga. Samtalen handlar om rättigheter och skyldigheter i Sverige. En annan viktig del av arbetet är 
samtal kring säkrare sex, hiv/STI, hälsokontroller, hälsosamtal, identitet och sexualitet.

Invandrarkonsulenten arbetar även sekundärpreventivt och har nära samarbeten med bland annat Ven-
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hälsan, Posithiva Gruppen och Noaks Ark för att hjälpa till i klienternas skiftande behov.
Psykosocialt stöd handlar om att förmedla kontakt och ge information om Skatteverket, Försäkring-
skassan, Arbetsförmedlingen, facken, Migrationsverket, SFI/komvux/universitet och CSN. De kan också 
handla om att leva öppet med sin sexualitet, relationer och att ge information om RFSL Stockholm som 
organisation.

Hälsosamtal kan inkludera ämnen som rätten till vård, högkostnadsskydd, hiv/STI, säkrare sex, smittsky-
ddslagen, sexköpslagen och introduktion till Venhälsan, Posithiva Gruppen och andra relevanta aktörer. 

Invandrarkonsulenten har också sekundärpreventiva samtal, som kan handla om hur det är att leva med 
hiv, behandling, vikten av att testa sig för STI:er, säkrare sex, smittskyddslagen och sexköpslagen. 

Aktiviteter
Under 2014 och 2015 ska invandrarkonsulenten:

•	 Fortsätta med samtal med fokus på primär- och sekundärprevention. Samtalen kan också innehålla 
psykosociala aspekter gällande migration och asyl utifrån de behov som hbtq-personer och deras 
anhöriga behöver under sin första tid i Stockholm. 

•	 Se till att nyanlända och deras närstående får tillgång till hälsosamtal både hos RFSL Stockholms 
invandrarkonsulent och Migrationsverkets samarbetspartner inom vården. 

•	 Verka för att nyanlända får hjälp med att ta ett hivtest för att på så sätt korta tiden från infektion till 
diagnos.

•	 Hjälpa hivpositiva hbtq-personer att lära sig leva med sin hivinfektion.  
•	 Se till att allt material som publiceras av RFSL Stockholm som är relevant för nyanlända hbtq-per-

soner ska översättas till minst två övriga språk och anpassas till lätt svenska.
•	 Fortsätta samarbeta med RFSL Stockholms medlemsgrupp Newcomer som möter många nyanlända 

hbtq-personer.
•	 Delta i handledning för att förbättra och utveckla invandrarkonsulentens arbete.

Sexperternakonceptet
RFSL Stockholm bedriver omfattande hiv/STI-preventivt arbete för män som har sex med män (MSM) 
i Stockholm genom uppsökande verksamhet och informationsspridning. Inom ramen för Sexperterna-
konceptet finns en rad projekt och verksamheter. 

Sexperterna Klubb och Park
Sexperterna har sedan 90-talet jobbat på arenor där MSM-gruppen möts just för att vara nära det sex-
uella mötet. Vi tillämpar ett strikt peer eduation-perspektiv, det vill säga att informatörerna är en del 
av målgruppen. Därför jobbas det aktivt för att informatörsgruppen ska spegla målgruppen i så stor 
utsträckning som möjligt utifrån ålder, kropp, hivstatus, hudfärg med mera. Till sin hjälp har infor-
matörerna en kondombar som RFSL Stockholm metodutvecklade fram 2010, som syftar till att öppna för 
samtal om kondomer, kondomstorlekar, testning och mycket annat. 

Sexperterna Kinema
Denna verksamhet riktar sig till män som går till Stockholms videoklubbar i syfte för att knyta sexuella 
kontakter. Verksamheten är av strukturell karaktär, vilket innebär att vi ser till att det finns gratis kon-
domer och glidmedel tillgängliga till kunderna. Vi har sedan många år affischramar i vilka vi kan sätta 
upp affischer med för målgruppen relevanta budskap samt broschyrer på flera olika språk. Målgruppen 
är äldre än på vanliga klubbar och många definierar sig inte som homo- eller bisexuella. 
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Sexperterna.com, sexperterna.com/en och sexperterna.com/es
Sexperterna.com är idag navet i hivpreventionen för MSM i Stockholm. Där hittar besökaren informa-
tion om hiv, könssjukdomar, relationer, testning, alkohol/droger och RFSL Stockholms stödverksam-
heter. Precis som större delen av hivprevention ligger lusten i fokus. Under 2014 kommer RFSL Stock-
holm att se över om webbplatsen ska översättas till ytterligare språk, i vilket fall ryska eller thai är möjliga 
kandidater.

Sexperternas minibar
Minibaren är en strukturell intervention som fungerar som ett komplement till Sexperterna Klubb 
genom att alltid finnas på plats, inte bara under kampanjperioderna. I Minibaren finns alltid kondomer 
i tre storlekar samt glidmedel. Minibaren finns i två versioner, en i hårdplast och en engångsversion, och 
används beroende på situation. 

Kampanjarbete
Sexperterna har en årlig större kampanj och om möjlighet genomförs också mindre kampanjer och 
repriser av de större. 2012 låg fokus på kondomer och kondomstorlekar, i form av en ny utökad Size 
Matters-box med sju olika kondomer. Under 2013 var kampanjen ett Bortamatch-kit, med fokus på an-
vändbara saker när man sover borta, där naturligtvis kondomer i tre olika storlekar och glidmedel hade 
sin plats. Vad 2014 års kampanj blir är ännu inte fastställt.

SMS-påminnelse
Australiensisk forskning visar att det går att öka regelbundenheten i hivtestning genom SMS-påminnel-
ser. Sedan 2011 har RFSL Stockholm marknadsfört en tjänst som gör just detta. Tjänsten riktar sig till 
MSM och MSM/transpersoner som säljer sex i Stockholm, och marknadsförs främst genom samtal på 
Venhälsan. RFSL Stockholm har ambitionen att fler mottagningar ska läggas till under 2014. 

Sexperterna Chatt
Sexperterna Chatt är en nationell verksamhet som görs i samarbete med RFSL Förbundet. Tanken är att 
våra peer educators ska kunna föra dialog med målgruppen på de internetcommunitys som är relevanta. 
Sexperterna Chatt är en väldokumenterad verksamhet som funnits sedan 2005. Under 2014 inleds en 
utvärdering och uppdatering av samtalsmetoden.

Sexperterna Sexhälsokonferens
Sexhälsokonferensen fungerar som ett metodlabb för nya metoder och nya utmaningar. Det kan handla 
om nya målgrupper, kommunikativa utmaningar och annat som är relevant för personer som jobbar 
med hivprevention. Samtliga konferenser har gett konkreta resultat för våra verksamheter. RFSL Stock-
holms sjunde sexhälsokonferens kommer att genomföras om vi får finansiering hösten 2014.

Annonsering och trycksaker
RFSL Stockholm gör informationsmaterial och annonser, dels för lokalt bruk men ibland på uppdrag av 
RFSL:s förbundskansli. Vi jobbar både med traditionella annonser och trycksaker men också med inter-
net- och mobilbaserade banners. Under 2014 kommer vi även att undersöka om och hur vi kan jobba 
med sociala medier.

Vår kommunikationsstrategi är pedagogisk och tar stor hänsyn till representation utifrån utbildning-
snivå, hivstatus, ålder, kropp och hudfärg för att tilltala olika delar av målgruppen. Ibland riktar sig an-
nonserna brett och ibland smalt beroende på vilken kanal vi använder oss av. Majoriteten av våra annonser, 
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trycksaker etc är minst tvåspråkiga. Vår ambition är att kunna översätta fler och fler av våra trycksaker 
och webbplatser till fler språk i samarbete med RFSL Stockholms invandrarkonsulent. I dagsläget har vi 
information på engelska, arabiska och spanska på både webben och i tryck. På papper finns även infor-
mation för rysktalande MSM.

MSE-nätverket
Inom ramen för landstingets satsningar för personer utsatta för prostitution har RFSL Stockholm fått 
möjlighet att jobba för killar och transpersoner som har sex mot ersättning. Under 2012-2014 kommer 
RFSL Stockholm verka för bättre bemötande inom ramen för hiv/STI-vården genom kunskapshöjningar 
och översyn av rutiner hos utvalda aktörer. RFSL Stockholm har plockat fram en webbplats (www.roda-
paraplyet.org) för sexarbetare under 2013, som under 2014 kommer att vidareutvecklas. 

Sexperternas Guldstjärna
För att öka testningen bland män som har sex med män krävs mottagningar med MSM-kompetens då 
ett dåligt bemötande inte är grogrund för den regelbundenhet som RFSL Stockholm känner är nödvän-
dig för målgruppen. Under våren 2014 delar vi därför ut Sexperternas Guldstjärna för tredje gången, en 
belöning för de mottagningar som erbjuder den mest MSM-kompetenta testningen i Stockholm. 2013 
års Guldstjärna gick till sex mottagningar. Ambitionen är att det blir en årlig utdelning och att antalet 
mottagningar ökar genom den dialog som Guldstjärnan inspirerar till. 

Samarbeten
Sexhälsan kommer att samarbeta med en rad relevanta aktörer under 2014-2015, både lokalt och inter-
nationellt. Några nyckelaktörer under de kommande åren är Lafa, RFSU Stockholm, Venhälsan, Järva 
Mansmottagning, STAD, Smittskydd Stockholm, Rose Alliance, Posithiva Gruppen med flera. Sexhälsan 
deltar i nätverket STOP HIV, med Lafa och andra aktörer som bedriver hivprevention gentemot mål-
gruppen homo- och bisexuella män, samt andra män som har sex med män. Gruppens arbete är inriktat 
dels på erfarenhetsutbyte och samordning, men innebär också kampanjer riktade mot målgruppen, samt 
on site-testning under Stockholm Pride.

Sexhälsan ska i tillägg till existerande samarbeten under 2014-2015 söka samarbetspartners och finans-
iering för att genomföra interventionen Kompassen, en hivpreventiv gruppintervention riktad till unga 
män som har sex med män som RFSL Stockholm tidigare utvecklat med stöd från Arvsfonden.

Aktiviteter
Under 2014 och 2015 ska RFSL Stockholm:

•	 Fortsätta det hiv-preventiva arbetet genom Sexperternas olika verksamheter
•	 Se över om webbplatsen för Sexperterna ska översättas till ytterligare språk.
•	 Inleda en utvärdering och uppdatering av Sexperternas samtalsmetod.
•	 Om finansiering erhålls, genomföra RFSL Stockholms sjunde sexhälsokonferens.
•	 Undersöka hur det hiv-preventiva arbetet kan gynnas av en stärkt närvaro i sociala medier
•	 Dela ut Sexperternas Guldstjärna till mottagningar som om erbjuder den mest MSM-kompetenta 

testningen i Stockholm.
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HBT Kunskap
I HBT Kunskap ingår de olika utbildningsverksamheter som RFSL Stockholm bedriver. HBT Kunskap 
består i nuläget av två ordinarie verksamheter, skolinformationsverksamheten samt utbildningsverk-
samheten för vuxna/yrkesverksamma. RFSL Stockholm deltar även i de hbt-certifieringar som RFSL 
genomför av verksamheter i Stockholmsområdet.

Verksamheterna inom HBT Kunskap har det primära syftet att skapa analyserande och ifrågasättande 
processer gällande kön- och sexualitetsnormer och dess konsekvenser hos de personer som kommer i 
kontakt med HBT Kunskaps olika verksamheter. Dessa processer, menar vi, har en rad positiva effekter; 
strategier för förändring av normer utvecklas vilket leder till att kränkningar och diskriminering före-
byggs och/eller stoppas. Generellt syftar verksamheterna även till att verka identitetsstärkande för de 
personer som kommer i kontakt med HBT Kunskap.

Verksamheterna inom HBT Kunskap vilar på en normkritisk pedagogisk grund. Ett normkritiskt ar-
betssätt utgår ifrån uppfattningen att normer påverkar människors åsikter och värderingar samt att nor-
mer ofta ligger till grund för kränkningar och diskriminering. Normer kan beskrivas som oskrivna och 
outtalade regler som påverkar människors livsvillkor. Inom HBT Kunskap har RFSL Stockholm valt att 
fokusera på normer som har med kön och sexualitet att göra (heteronormen). 

Grunden i ett normkritiskt pedagogiskt arbete, menar vi, är att synliggöra och formulera hur dessa nor-
mer fungerar och vad de får för konsekvenser i människors liv. Vi fokuserar extra mycket på att synlig-
göra de makt- och statusobalanser som heteronormen leder till. Ett normkritiskt arbetssätt innebär även 
att skapa möjlighet till reflektion och diskussion gällande strategier för förändring av normer som man 
finner begränsande och/eller som man bedömer kan leda till kränkningar och diskriminering. Utifrån 
denna förståelse av begreppet normkritisk pedagogik utformar RFSL Stockholm de pedagogiska me-
toder som används inom ramen för HBT Kunskap.

Skolinformationsverksamheten
I mån av resurser kommer RFSL Stockholm under 2014 att fortsätta att erbjuda skolinformationer till 
verksamhetens nuvarande målgrupp, det vill säga grund- och gymnasieskolorna i Stockholms län. Un-
der året kommer fokus läggas på att förändra och förbättra verksamheten utifrån det som framgick i de 
utvärderingar som gjordes och de diskussioner som fördes under 2013. Under året kommer arbetet med 
att utvärdera de pedagogiska metoder som används inom verksamheten att prioriteras. Vi kommer även 
att fortsätta vårt arbete med att kvalitetssäkra skolinformationerna genom att fortbilda och handleda 
samtliga skolinformatörer. Nya skolinformatörer kommer även att utbildas utifrån verksamhetens behov.

Utbildningar för vuxna/yrkesverksamma
Inom ramen för utbildningsverksamheten för vuxna/yrkesverksamma kommer RFSL Stockholm under 
2014 fortsatt att erbjuda utbildningar om hbtq-frågor, likabehandling, etc till studerande och yrkesverk-
samma inom Stockholms län. Vi kommer även fortsätta att löpande utvärdera och utveckla de utbild-
ningsmoduler som vi erbjuder till vuxna/yrkesverksamma. I mån av resurser kommer vi även att göra 
en rad satsningar på marknadsföring riktad mot specifika yrkesgrupper, såsom exempelvis pedagoger, 
fritidsledare, ungdomsmottagningspersonal, etc. Ambitionen är att verksamheten under 2014 ska växa 
och nå ut till en bred grupp vuxna/yrkesverksamma.
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Hbt-certifiering
Under 2014 kommer RFSL Stockholm fortsätta att aktivt medverka i de hbt-certifieringar som RFSL 
genomför av verksamheter i Stockholmsområdet. Vi kommer även att delta i utvecklingen av hbt-certifi-
eringarna, bland annat genom vårt deltagande i förbundskansliets interna utbildarträffar, till vilka vi blir 
inbjudna med anledning av vårt aktiva deltagande i hbt-certifieringarna i Stockholmsområdet. Vi kom-
mer även att delta i uppföljningarna och eventuella omcertifieringar av de verksamheter i Stockholms-
området som redan är hbt-certifierade. Vår ambition är att under 2014 vara en aktiv aktör i utvecklingen 
av hbt-certifieringsverksamheten inom RFSL.

Aktiviteter
Under 2014 och 2015 ska RFSL Stockholm:

•	 Fortsätta att erbjuda skolinformationer till grund- och gymnasieskolor i Stockholms län.
•	 Arbeta för att förbättra verksamheten utifrån utvärderingar som gjorts under 2013. 
•	 Utvärdera de pedagogiska metoder som används inom skolinformationsverksamheten.
•	 Utvärdera och utveckla föreningens vuxenutbildningar. 
•	 Aktivt marknadsföra vuxenutbildningarna mot strategiska målgrupper.
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HBT Ung
Bakgrund
HBT Ung är den del av RFSL Stockholms verksamheter som riktar sig till hbtq-personer under 25 år. 
Verksamhetens mål är att erbjuda stöd, information och sociala sammanhang till målgruppen samt att 
arbeta för att identifiera och sprida kunskap om unga hbtq-personers behov och livsvillkor. Utöver detta 
strävar RFSL Stockholm också efter att öka målgruppens tillgänglighet till det övriga samhället. 

Genom identitetsstärkande metoder läggs en grund för personlig delaktighet och utveckling som är 
grundläggande i att kunna ta del av och själv påverka samhället omkring en. Inom HBT Ung synliggörs 
och tillgodoses målgruppens behov på individ- och samhällsnivå. RFSL Stockholm arbetar mycket uti-
från ett stärkande perspektiv, där vi vill bekräfta ungas verklighet och presentera en möjlig framtid uti-
från deras egna önskemål och drömmar. Vi vill ta tillvara på ungas perspektiv och låta dem vara drivande 
i våra verksamheter och projektidéer.

Trampolin
Trampolin är ett treårigt Arvsfondsprojekt som under 2014 går in på sitt tredje och sista år. Projektet går 
ut på att skapa och driva ett mentorprogram på internet för unga hbtq-personer i Stockholmsområdet i 
åldrarna 13-25 år, samt att utveckla och sprida metoder för stöd av unga hbtq-personer på internet. 

År tre kommer, om medel beviljas, att fokusera på att fortsätta bedriva verksamhet genom webbplat-
sen HBTQkojan.se. Det kommer att innebära att rekrytera fler volontärer för att kunna möta behovet 
av mentorskontakt samt att marknadsföra webbplatsen, samt sprida våra kunskaper och erfarenheter i 
relevanta forum. RFSL Stockholm beräknar att ha mellan 50 och 100 mentorskontakter (det vill säga en 
längre chattkontakt mellan en deltagare och mentor) under 2014. Varje kontakt består av tio chattsamtal 
á en timme. Mentorerna kommer att ha fyra grupphandledningstillfällen samt mellan 2-4 fortbildnings-
tillfällen.

Ett annat viktigt fokus under verksamhetsåret är att säkra fortsatt drift av mentorprogrammet. Om medel 
beviljas kommer en deltid på RFSL:s förbundskansli att arbeta med detta.

Inte utan min hbtq-kompis
RFSL Stockholm har beviljats medel från Arvsfonden för projektet Inte utan min hbtq-kompis. Det är ett 
projekt som vill engagera och inkludera både hbtq-ungdomar och straighta cis-ungdomar i ett gemen-
samt arbete för en tryggare skolmiljö med fokus på normer som skapar homo- och transfobi. Projektets 
direkta målgrupp är gymnasieelever i Stockholms län som redan är aktiva med påverkansarbete på sin 
skola, men också andra ungdomar som vill organisera sig för en tryggare miljö.

Projektet har beviljats stöd i tre år och startar i januari 2014. Under året kommer fokus ligga på att starta 
upp och stötta arbetsgrupper på fem olika gymnasieskolor inom Stockholms län. RFSL Stockholm kom-
mer även att bilda en referensgrupp bestående av elever från respektive skola samt RFSL Ungdom Öst. 
Referensgruppens uppgift är att tillsammans med projektledarna lyfta fram vilket behov av stöd och ma-
terial som finns inom ramarna för projektet ute på skolorna. Vi kommer även ta fram kampanjmaterial 
kopplat till The Transgender Day of Remembrance (TDOR) samt the International Day Against Homo-
phobia and Transphobia (IDAHOT).
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RFSL Ungdom kommer vara delaktig inom projektet genom att utforma och utföra inspirationsföreläs-
ningar på respektive skola som ingår i projektet. En webbplats för projektet kommer även att tas fram. 
Webbplatsens funktion är att fungera som en kunskapsbas för projektet, med information om bland an-
nat hbtq och hur man startar upp Inte utan min hbtq-kompis på sin skola.

Egalia
Egalia är en gratis, drogfri, ledarledd mötesplats för socialt nätverksbyggande som i sin metod även 
fungerar identitetsstödjande gentemot målgruppen unga hbtq-personer i åldrarna 13-20 år. 

Egalia kommer fortsättningsvis, liksom tidigare, att verka för ökad inkludering. Trots att vi hittar en stor 
variation av representationer av ungdomsgruppen bland Egalias besökare är Egalia fortfarande en verk-
samhet som är begränsad i sin representation när det kommer till rasifierade ungdomar, ungdomar från 
arbetarklass och ungdomar med synlig funktionsnedsättning. Därför kommer vi under år 2014/2015 
fördjupa arbetet för att få en större inkludering av dessa grupper av ungdomar genom exempelvis riktad 
informationsspridning om Egalia. 

Egalias ledare kommer även att aktivt titta på sina egna normer inom ledargruppen, hur dessa påverkar 
ungdomarna, atmosfären och verksamheten i sin helhet och hur normerna kan motverkas för att öka 
platsens tillgänglighet och inkludering. Dessa samtal kommer huvudsakligen att äga rum under handled-
ningstillfällena. Egalia kommer att fördjupa den intersektionella ansatsen genom att jobba med integre-
ring av intersektionella perspektiv på alla nivåer inom verksamheten – där, utöver ras, klass, sexualitet, 
funktionalitet, könsidentitet och könsuttryck, dessutom frågor om kön och andra faktorer för förtryck 
aktivt tas upp. Vi fortsätter att sträva efter en kvalitativ verksamhet istället för att ha kvantitet i fokus.

Under verksamhetsåret 2014-2015 är de huvudsakliga målen att: 

•	 Det psykiska välbefinnandet bland Egalias besökare ökar.
•	 Egalia utgör en trygg mötesplats för hbtq-ungdomar mellan 13-20 år. 
•	 Egalia stärker besökarna i tilltron till den egna förmågan och möjligheten att själva och tillsammans 

med andra kunna påverka sin vardag och möjlighet till inflytande i samhället. 
•	 Egalia utvecklar besökarnas skapandekraft och demokratiska deltagande.
•	 Hbtq-ungdomar som befinner sig i extra utsatta situationer besöker Egalia.
•	 Verksamheten och dess metoder utvecklas.
•	 Spridning av kunskap om Egalias metoder och målgruppens behov till det övriga samhället.
•	 Satsa på att sprida information om Egalia specifikt riktad mot rasifierade ungdomar, ungdomar från 

arbetarklass och ungdomar med synlig funktionsnedsättning.
 
För att uppnå detta kommer verksamheten att drivas enligt Egaliamodellen och hålla öppet två gånger i 
veckan under terminerna.

Queera berättelser
Under år två fortsätter arbetet med Queera berättelser, men projektet går in i en ny fas. År två kommer 
främst handla om att sprida och informera om projektet. Våren kommer bestå av en berättarturné tillsam-
mans med ungdomarna och representanter från RFSL Stockholm, Fanzingo och en pedagog från Fabula. 
Vi har ökat mängden platser i berättarturnén vilket gör att det kräver en mer omfattande resebudget, 
materialbudget och pedagogernas arvode har behövts ökats på. Men vi ser en stor potential och vinning 
att sprida Queera berättelser på platser som inte är queera mötesplatser, så som biblioteket, Almedalen 



18

och bokmässan. Vi tror att projektet på så sätt kommer få större uppmärksamheter och genomslag. 

Parallellt med berättarturnén sker dokumentation av Fanzingo till dokumentationsboken. Under sen-
våren/sommaren kommer det fokuseras på att sammanställa dokumentationsboken och hösten kommer 
handla om att sprida kunskap om projektet och metoderna vi har arbetat fram. 

Berättarvernissage och turné
Som en del i att låta projektet leva utanför de skapande grupperna kommer vi att arrangera en berät-
tarturné med berättarvernissage som ska besöka andra hbtq-mötesplatser, bibliotek, Almedalen och 
Bok-och Biblioteksmässan. På detta sätt är deltagarna med och sprider sina egna och andras berättelser 
och upplevelser i syfte att öka identifikation och representation samt att få bli stärkta i sin egen förmåga 
att synas och ta plats på egna villkor. Dessutom introduceras metoden till andra organisationer som i sin 
tur kan inspireras till att använda den i deras verksamheter. 

Dokumentationsbok
Projektets slutprodukt är en dokumentationsbok som kommer att innehålla dokumentation av projektets 
alla delar, de berättelser som skapats under projektet tillsammans med de metoder vi utvecklat, skriv- 
och berättarövningar, samt metoder att använda i pedagogiska syften för att lyfta hbtq-personer. En till-
hörande USB-sticka med ljud- och bildupptagningar kommer också att skapas av deltagarnas berättelser. 
Berättande handlar om att arbeta dramaturgiskt, vilket gör att ljud- och bilddokumentation kommer att 
vara en viktig del av projektet. 

Fanzingos professionella pedagoger handleder deltagarna som samlar in och spelar in material i projek-
tet. I bearbetningen sitter deltagarna tillsammans med pedagogerna och lär sig klippa och får feedback 
på det de gjort av pedagogen. De får mer hjälp av pedagogerna med mixning, mastring och slutrediger-
ing. Arbetet med dokumentationsboken sker löpande med deltagarna under hela projektet.

Anledningen till att vi valt att göra en dokumentationsbok är att vår erfarenhet är att trycksaker är tack-
samma att sprida och enkla att ta till sig. De är dessutom mobila och kan tas med till ett klassrum eller 
ut bland ungdomarna på en fritidsgård. Vi ser boken som en del i att fylla det tomrum på identitetsska-
pande berättelser för hbtq-ungdomar som finns.

Aktiviteter
Under verksamhetsåret 2014-2015 ska Queera Berättelser genomföra följande aktiviteter: 

•	 Arrangera berättarvernissage på RFSL Huset eller Fanzingo med deltagare från de båda grupperna. 
•	 Planera berättarturné
•	 Besöka hbtq-mötesplatser runt om i Sverige (Elda/ Mötesplats Simone i Göteborg, HabitatQ/RFSL 

Ungdom i Malmö, BFree/ Karlstad Kommun i Karlstad, Liquid/RFSU Linköping/Arvsfonden/
Linköpings Kommun i Linköping, RFSL Ungdoms medlemsträff, Stockholm Pride Ung, Iris Lid-
ingö). 

•	 Besöka fyra olika bibliotek med berättarturnén.
•	 Besöka Almedalen och Bok- och Biblioteksmässan med berättarturnén. Dessa besök kommer få en 

mer opinionsbildande karaktär. Men vi anser att det är viktigt att sprida Queera berättelser till olika 
rum bortanför Queer communityt. Därför lägger vi nu till fyra stycken bibliotek, Almedalen och 
bokmässan på berättarturnén. 

•	 Nedteckna och dokumentera berättarturnén. Fanzingo dokumenterar genom upptagning av ljud 
och bild. RFSL Stockholm dokumenterar text. 
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•	 Skapa referensgrupp bestående av ungdomar och pedagoger att ta del av utformningen av metoder-
na och dokumentationsboken. 

•	 Färdigställa och producera boken och tillhörande USB-sticka.
•	 Presentera projektet och materialet vid en konferens eller mässa som riktar sig mot personer som 

arbetar med unga, till exempel Ungas Mötesplatser (bland annat Ungdomsstyrelsen). De ungdomar 
som vill deltar. 

•	 Engagera deltagarna från grupperna och referensgruppen, och andra ungdomar att sprida materialet. 
•	 Sprida metoderna och materialet till RFSL-avdelningar runt om i Sverige, samt även till skolor och 

andra aktörer som kommer i kontakt med ungdomar.

Projektet Funkishjärta

Bakgrund
Under våren 2013 genomförde RFSL Stockholm en förstudie finansierad av Arvsfonden. Syftet var att 
undersöka vilket behov det finns av att arbeta med funkisfrågor inom RFSL, samt vilket behov det finns 
av att arbeta med hbtq-frågor inom funkisorganisationer och LSS-verksamheter.

Förstudien bestod av en större kvantitativ studie och en mindre kvalitativ studie. Den kvantitativa stu-
dien var riktad till verksamheter för personer med olika funktionsnedsättningar. Enkäten var standard-
iserad och skickades per mail. Enkätens syfte var att undersöka hur de svarande arbetar med hbtq-frågor. 
Den mindre kvalitativa intervjustudien bestod av tio djupintervjuer med hbtq-personer som har olika 
typer av funktionsnedsättningar. 

Under arbetet med förstudien tog Emma Rasmusson på RFSL-förbundet kontakt med projektledaren 
Lisa Ericson. Emma har tillsammans med två andra kollegor under en längre tid arbetat på en projektidé 
om normkritiska utbildningsinsatser riktade till LSS-verksamheter. Emma Rasmusson, Johanna Nyberg 
och Kristina Ullgren har alla på olika sätt arbetat inom LSS- verksamheter för personer med erfarenheter 
av kognitiva funktionsnedsättningar. De hade identifierat ett behov av normkritiska utbildningsinsatser 
inom dessa verksamheter. RFSL Stockholm och RFSL-förbundet såg det som mest gynnsamt för alla 
inblandade att inleda ett större samarbete i projektet Funkishjärta. 

Den projektidé vi nu lägger fram är ett omfattande och krävande projekt som består av flera delar. Vi ser 
ett stort värde i att föra samman de två projektidéerna eftersom de gynnar och stöttar varandra, samt att 
projektet möjliggör för RFSL att arbeta med funkisfrågor och tillgänglighet på ett mer omfattande sätt 
som kan få avtryck i hela landet.

Syftet med projektet
Projektet har fyra övergripande syften:

1. Synliggöra och förändra (begränsande) normer 
2. Stärka funkisorganisationers hbtq-kompetens
3. Stärka RFSL:s kompetens kring olika funktionsförmågor och tillgänglighet. 
4. Stärka brukares rättigheter inom LSS-verksamheter.

Projektets målsättning
Vi vill med projekt Funkishjärta skapa bättre förutsättningar och stärka rättigheterna för hbtq- personer 
(och andra som på olika sätt bryter mot förväntade normer i det sammanhang som de befinner sig i) med 
erfarenheter av olika funktionsnedsättningar både inom RFSL verksamheter, funktionshinderorganisa-
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Övriga aktiviteter HBT Ung
Under 2014-2015 ska följande aktiviteter för stödgrupper och HBT Ung utföras:

•	 HBT Ung kommer att ta fram och bedriva föreläsningar i ämnen som rör hbtq-ungdomars hälsa 
och livsvillkor och i metoder som fungerar inkluderande i verksamheter där ungdomar är berörda. 

•	 En ambition är att utveckla metoder för att nå ut till de unga hbtq-personer som inte känner till RFSL 
Stockholm eller har möjligheten att ta del av våra verksamheter. 

•	 Vi ämnar fortsätta att utveckla samarbetet med RFSL Ungdom Öst som vi inlett under 2013 och som 
fokuserar på kunskapsutbyte och att stärka vår gemensamma målgrupp. 

•	 Om medel beviljas kommer uppstarterna för de ansökta projekten att löpa, där fokus ligger på att 
lägga grunden för projektens mål. 
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Startgrupper 25+
Startgrupperna är en av RFSL Stockholms äldsta och mest etablerade stödverksamheter. Grupperna och 
metoden har förändrats något under årens gång, men syftet och fokusen har varit detsamma och bestått. 
Startgruppen är ett forum där man tryggt kan träffa andra som inte känner igen sig i/ bekväm med het-
eronormen. Att i ett tryggt sammanhang få träffa andra som delar likande erfarenheter, att tillsammans 
med RFSL Stockholms volontära samtalsledare diskutera komma ut-processer och hur man kan hantera 
heteronormativa situationer är fortsatt viktigt. RFSL Stockholm kommer att bedriva verksamheten med 
två gruppstarter med fem tillfällen per gång och år om medel beviljas.

Transit
Projektet Transit har målgruppen unga transpersoner i åldrarna 15-25 år och har finansierats av Arvs-
fonden. 2012 skulle ha varit Transit sista år med medel från Arvsfonden. Tack vare ett mindre överskott 
i projektet från tidigare år fortsatte Transit med medel från Arvsfonden samt Stockholms läns landsting 
under 2013.

RFSL Stockholm planerar att fortsätta bedriva de efterfrågade och viktiga stödverksamheterna som vi 
skapat inom projektet Transit. Dessa är; de kuratordrivna stödgrupperna för personer som befinner sig 
inom vården för transsexualism och de volontärdrivna samtalsgrupperna för transpersoner. Båda grup-
pernas övergripande syfte är att stödja och stärka unga transpersoner. Vi planerar att bedriva grupperna 
med samma upplägg som tidigare. Båda grupperna ges vid två tillfällen per år om åtta tillfällen. Bidrag 
har sökts från Stockholms Läns Landsting och verksamheten kommer att bedrivas om medel beviljas. 

Stödgrupper
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Salong Q
Under verksamhetsåret 2014-2015 kommer Salong Q, RFSL Stockholms öppna löpande medlemsaktiv-
iteter, planeras och utföras av ansvariga från styrelsen tillsammans med medlemmar från Aktivistgrup-
pen. Målet under verksamhetsåret är en (1) workshop, paneldebatt eller föreläsning i månaden med 
efterföljande diskussioner. Salong Q ska spegla aktuella samhällsfrågor och erbjuda stor variation under 
året. 

Sommarfest         
RFSL Stockholm kommer att fira in sommaren även 2014, via den numera årliga Sommarfesten. Som-
marfesten blir ett litet minipride i RFSL Stockholms lokaler lagom tills skolorna slutar, semestern börjar 
och RFSL Stockholms verksamheter tar sommarlov. Mycket kärlek och värme utlovas. 

Klubbfester under Stockholm Pride
Under 2014-2015 kommer RFSL Stockholm att anordna Tjejfesten under Stockholm Pride. Ambitionen 
är att utveckla Tjejfesten och fortsätta vara banbrytande bland de konkurrerande tjejfester som anordnas 
av andra aktörer. RFSL Stockholm kommer även att anordna Transfesten, en fest primärt för transper-
soner under Stockholm Pride. 

Trans*kalendern
Under 2014 kommer arbetet med Trans*kalender 2015 fortgå under större delen av året. Vilka 
trans*personer som synliggörs och vem som representerar vem är några av de viktigaste frågorna att 
ta hänsyn till under arbetets gång. Vinsten från försäljningen av kalendern går till transrelaterat arbete, 
vilket RFSL Stockholms styrelse beslutar om i samråd med den arbetsgrupp som gör Trans*kalendern.
Ambitionen är att kalendern finns färdig för tryck senast i början av november 2014. Kalendern säljs 
med fördel lokalt på de arrangemang som RFSL Stockholm anordnar, men bör också säljas online, ex-
empelvis i RFSL:s webbshop. Då ambitionen är att kalendern ska utkomma varje år bör en policy för 
Trans*kalendern diskuteras och utformas. 

Transtemadagen
Under 2014-2015 fortgår arbetet med att utveckla, förbättra och utvidga Transtemadagen. Att flytta ut 
Transtemadagen från RFSL Huset är ett sätt att synliggöra trans*personer och trans*rättigheter, och sam-
arbete med andra organisationer för att göra detta verkligt är av största vikt. Transtemadagen ska vara 
modern och utvecklas i samklang med trans*världen. Innehållet bör vara aktuellt och anpassat efter både 
trans*personer och organisationer som jobbar med trans*frågor. Transtemadagen hålls i anknytning till 
Transgender Day of Remembrance (20 november). 

Queervinterfesten
Queervinterfesten är ett utmärkt tillfälle för RFSL Stockholm att tacka och visa extra uppskattning till 
våra medlemmar, aktivister och volontärer för ett fantastiskt år. Under 2014-2015 kommer RFSL Stock-
holm fortsätta anordna och utveckla Queervinterfesten tillsammans med aktivisterna och medlem-
marna. Priset för Årets Eldsjäl kommer även att delas ut under festen. 

Föreningsaktiviteter
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Transgender Day of Remembrance
Ambitionerna för Transgender Day of Remembrance inför 2014-2015 är att fortsätta i samma spår som 
2013. Att kunna minnas och hedra bortgångna trans*syskon är en viktig del i trans*communityt. Därför 
är det viktigt att ge en tid och plats till de som vill och behöver minnas. Att live-sända en sådan här kväll, 
då alla trans*personer ska ha möjlighet att få minnas och hedra är ett sätt att möjliggöra att ingen behöver 
vara ensam under Transgender Day of Remembrance. Under året kommer RFSL Stockholm att undersöka 
hur TDoR-event genomförs i andra delar av världen för att kunna utveckla TDoR – Stockholm. 

World Aids Day
World Aids Day fokuserar mycket på homosexuella män, vilket är en stor målgrupp inom hbtq-rörelsen. 
Men det finns andra grupper som lätt försvinner och osynliggörs under en dag som WAD, varje år. 
Trans*personer är en grupp som är mycket utsatt då mycket av den säkrare sex-informationen som 
finns idag inte är anpassad för trans*personer. Internationellt sett är utsattheten mycket större, då risk 
för miss-handel och våldtäkt oftast är större och därigenom också smittrisken för hiv & STI. Under 2014 
kommer RFSL Stockholm därför att anordna en Trans-World Aids Day (T-WAD) där fokus ligger på hiv 
& STI bland trans*personer. 

Kvinnor som har sex med kvinnor
I RFSL Stockholms arbete saknas en verksamhet som riktar sig till KSK, det vill säga kvinnor som har 
sex med kvinnor, till stor del till följd av den stora svårigheten att få bidrag riktade mot denna grupp. 
Trots att representaionen i organisationen av kvinnor som har sex med kvinnor är god saknas ett aktivt 
engagemang utöver medlemsgrupperna Golden Ladies och Flatpatrullen, vilket behöver ändras. Under 
verksamhetsåret 2014-2015 planeras ett mer processinriktat arbete gentemot denna grupp, där bland an-
nat startandet av en sexualupplysningssajt är en av föreningens ambitioner.

Medlemsgrupper
Under verksamhetsåret 2014-2015 kommer RFSL Stockholms medlemsgrupper att fortsätta sina verk-
samheter riktade mot olika grupper inom föreningens medlemsskara. Under året ämnar styrelsen att 
fortsätta att långsiktigt förstärka kontakten med medlemsgrupperna, exempelvis genom att anordna ett 
“Öppet Hus” där medlemmar kan lära känna medlemsgrupperna och styrelsen närmare.

Nedan finns ett antal medlemsgruppers plan för verksamhet under 2014 till 2015. Mer information om 
medlemsgrupperna och deras verksamhet finns på www.rfslstockholm.se/medlemsgrupper.

Aktivistgruppen         
Aktivistgruppen är en medlemsgrupp där medlemmarna ges möjlighet att vara med och planera och 
utföra RFSL Stockholms event. Aktivistgruppen kommer under 2014-2015 fortsätta utvecklas och skapa 
sig en bra grund för framtiden. 

Gaygympa 
Gaygympan planeras fortsätta att hålla igång med ett pass i veckan på söndagar klockan 18:00-19:00 i 
Friskis & Svettis lokal Annexet på Kungsholmen under 2014-2015. Gruppen planerar cirka 40 stycken 
pass för året och hoppas kunna öka deltagarantalet ytterligare. Det är idag cirka 50 stycken motionärer i 
varierande ålder som finns med på gruppens mailinglista och som kommer sporadiskt eller varje vecka. 
Ledarna är alla utbildade på Friskis & Svettis och ställer upp ideellt. 
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Gaygympan kombineras med socialt umgänge - ett sätt att lära känna nya vänner. Efter varje pass går 
deltagarna därför ut och äter en bit mat. Detta är ett utmärkt sätt att lära känna nya kompisar och förena 
nytta med nöje. Undersökningar har visat att hbtq-personer ofta är underrepresenterade inom idrott och 
motion. Det är därför viktigt att RFSL Stockholm har idrottsverksamhet både av sociala och hälsomäs-
siga skäl för föreningens medlemmar.

Newcomer
In 2014, Newcomer will change form being an RFSL Stockholm member group to become a project 
within RFSL, the national federation, where LGBTQ newcomers and migrants can participate in organ-
ised events, meetings and exchange of information. RFSL Stockholm will be supporting the project with 
the ability to use rooms and space for meetings and activities.

Operabögarna
De informella kontakterna som Operabögarna använder sig av fortsätter via gruppens sidor på Facebook 
och QX. I dagsläget är inga arrangemang planerade, men rimligtvis bör någon form av operaresa ske till 
Göteborg eller Malmö under året, samt enligt tradition en ”Glöggfrossa” i december 2014.

Transcaféet
Under 2014-2015 kommer RFSL Stockholms Transcafé att fortsätta sina caféträffar den andra tisdagen 
varje månad, utom i juli. Det blir därmed 11 träffar. Den bekräftande och kamratstödjande delen av 
verksamheten kommer fortsatt att prioriteras. Det blir också särskilda programpunkter om exempel-
vis transvården. Ett viktigt mål är att få fler trans*personer i Stockholm att komma ut, och även att bli 
medlemmar i de arrangerande organisationerna.

Träffarna utgör viktiga tillfällen för såväl öppna som hemliga trans*personer att kunna känna sig ac-
cepterade och komma vidare. För många av besökarna behövs det en plats som känns trygg, och därför 
är träffarna öppna endast för trans*personer, anhöriga och inbjudna, och inte för andra som bara är 
nyfikna. 






