NYHETSBREV ÅRSMÖTESINBJUDAN
Hej kära medlem!
Härmed vill vi hälsa dig välkommen till ett nytt år med RFSL Stockholm, genom att bjuda
in dig till RFSL Stockholms årsmöte den 14 mars. Under 2014 slog vi medlemsrekord,
startade nya projekt om hbtq och funktionalitet, normkritiska skolgrupper och hbtqföräldraskap, röstade igenom viktiga beslut på RFSL:s kongress och bedrev framgångsrik
politisk påverkan inför valet. Bland mycket annat. Vi har alltså ett mycket produktivt och
framgångsrikt år bakom oss.
Och med det i ryggen ser vi fram emot 2015 med nya utmaningar och möjligheter.
Redan i början av året sätter vi igång med en kampanj med målet att engagera människor,
politiker och företag för att göra Stockholm till en bättre stad att leva i för hbtq-personer.
Vi kommer självklart också att fortsätta driva och utveckla våra stödverksamheter, vårt
hivpreventiva arbete och alla de olika medlemsgrupper som finns i föreningen.
I detta brev vill vi bjuda in dig att vara med på vårt årsmöte, där vi tillsammans tar viktiga beslut om vad RFSL Stockholm ska göra under det kommande året och väljer en ny
styrelse. Vi hoppas på ett konstruktivt och bra möte, med stärkande diskussioner om
föreningens framtid. I det här brevet får du även information om vad som händer i
föreningen, och hur du kan engagera dig för att sätta det du tycker är viktigt i hbtqcommunityt på agendan!
Vi hoppas på att träffa dig under årsmötet den 14 mars och se dig engagerad i vår
fantastiska förening under året. Och om du inte kan vara med då, tveka inte att höra av dig
och berätta vad du vill göra för att RFSL Stockholm ska bli ännu bättre.
Nu kör vi!
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

Kallelse till årsmötet
Medlemmar i RFSL Stockholm kallas till årsmöte.
Dag: Lördagen den 14 mars 2015
Tid: kl 14.30-18.00
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.

Kom på Öppet hus
innan årsmötet
Eventuella motioner ska vara styrelsens sekreterare tillhanda senast
den 14 februari på sooz.romero@
stockholm.rfsl.se. Styrelsen planerar att föreslå årsmötet stadgeändringar till följd av RFSL:s
kongress beslut att anta nya avdelningsstadgar. Handlingar för ärenden
som ska behandlas vid årsmötet
ska vara tillgängliga för medlemmarna senast den 28 februari vid
RFSL Stockholms kansli och på
www.rfslstockholm.se. För övriga frågor kontakta info@stockholm.rfsl.se.

Den 14 mars, samma dag som RFSL Stockholms årsmöte, är
det öppet hus hos RFSL Stockholm. Du som är nyfiken på
vad våra medlemsgrupper gör, vad våra projekt handlar om
och vilka som kandiderar till RFSL Stockholms styrelse har här
ett gyllene tillfälle att få en ordentlig bild av allt som händer i
RFSL Stockholm. Öppet hus börjar 13:15 och håller på fram
till 14:30, då vårt årsmöte inleds. 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 funderingar
om öppet hus eller årsmötet kan skickas till RFSL Stockholms
ordförande Kristin Arthur via kristin.arthur@stockholm.rfsl.se.

7:e februari:
Antirasistisk temadag
Just nu planerar RFSL Stockholm att genomföra
en temadag på ämnet antirasism. Syftet med dagen
är att lyfta samspelet mellan maktstrukturer avseende
strukturell rasism i hbtq-kommunityt. Årets antirasistiska temadag kommer att fokusera på att diskutera
metoder för att motverka maktobalans, och höja
medvetenheten för hur dessa sker. En metod som vi
anser är tillgänglig och stark är exempelvis genom konst
och genom att skapa separatistiska rum.

verktyg mot diskriminering inom vår hbtq-communityt.
Vi kommer att ta upp ämnen gällande hur rasismen och
antirasismen ser ut i hbtq-kommunityt idag och hur vi
inom hbtq-kommunityt kan arbeta antirasistiskt.
Alla medlemmar är välkomna att vara med och ta del av
temadagen. Vi kommer att skapa en dialog där separatistiska rum kan vara möjliga och samtidigt inkluderande
på olika sätt. Den antirasistiska temadagen planeras att
äga rum lördagen den 7e februari från 11:00 till 17:00.

Dagen kommer att inledas med en introduktion om
vilka ord som kommer att användas och om på vilket Med vänliga hälsningar,
sätt vi ska skapa ett tryggt rum som möjligt för dagens RFSL Stockholms arbetsgrupp för den Antirasistiska
tema. Därefter kommer vi att ha panelsamtal, work- temadagen
shops om till exempel hur konst kan användas som ett

Upptäck våra
Kom på Transmedlemsgrupper temadagen
Hos RFSL Stockholm finns det många sätt att
engagera sig. Du kan vara volontär för vår fritidsgård
Egalia eller vårt hivpreventiva projekt Sexperterna, eller ta
del av i någon av de många aktiviteter som sker genom
våra projekt. Men framförallt kan du också gå med i
någon av våra medlemsgrupper!

2015 är året då RFSL Stockholm förnyar Transtemadagen och flyttar den från november till april. Söndagen
den 5 april klockan 12 öppnar vi upp dörrarna. Transtemadagen kommer i framtiden läggas i samband med
Transgender Day of Visibility som infaller den 31 mars.

På Transtemadagen kommer vi bland mycket annat att
Medlemsgrupperna i RFSL Stockholm drivs av medlem- prata om ord. Vilka trans-ord bör vi använda? Vilka är
mar som tillsammans delar ett intresse, vill träffa andra mest inkluderande? Vi avslutar givetvis kvällen med lite
hbtq-personer eller har gemensamma utmaningar som underhållning och mys. Så boka in den 5 april redan nu.
de vill diskutera med likasinnade. Kort sagt är medlemsgruppen en plats dit du kan gå, vara dig själv och ägna Transtemadagen 2015 är just nu i planeringsstadiet
tid åt saker du tycker är roliga eller viktiga!
och om du känner att du vill hjälpa till eller om du
har världens bästa idé på ett panelsamtal, eller om du
Just nu har RFSL Stockholm 17 olika medlemsgrupper kanske har förslag på underhållning, så mailar du till
som anordnar allt från sociala träffar för äldre hbtq- kim@rfslstockholm.se.
personer och transpersoner till idrottsträningar, bokläsning och brädspel. Alla medlemsgrupper och vad de gör 12:00 -12:30 Välkomna samt mingel.
kan du hitta information om på http://www.rfslstock- 12:30 - 13:15 Panelsamtal: Anhöriga till transpersoner
holm.se/medlemsgrupper. Där finns även kontaktup- 13:20 - 14:30 Trans & Barn
pgifter till den person eller de personer som leder gruppen. 14:30 - 14:45 Paus
14:45 - 15:45 Ännu inte spikad programpunkt.
Hoppas vi ser dig i någon av RFSL Stockholms medlems- 15:50 - 16:30 Personlig berättelse
grupper!
16:30 - 17:15 Matpaus
17:15 - 18:00 Panelsamtal: Vilka ord ska vi använda oss av?
18:00 - 20:00 Mingel & underhållning

Följ oss på vår
Facebook-sida!
Sedan flera år tillbaka har RFSL Stockholm haft en Facebook-sida,
där vi har uppdaterat om vad som händer i föreningen, samt haft en
Facebook-profil som personer har kunnat bli vän och chatta med. Till
följd av att Facebook har skaffat hårdare regler för sina profiler så
får RFSL Stockholm inte längre ha kvar sin Facebook-profil. Vi har
därför nu endast en plattform på Facebook, som är vår Facebook-sida
vid namn RFSL Stockholm.
Alla personer som tidigare var vän med vår profil gillar nu automatiskt
vår Facebook-sida. Ifall du inte är en av dem, passa på att gå in och gilla
vår sida. Ifall du har Twitter får du också gärna gå in och följa oss där,
vårt konto är @RFSLSthlm. Vi ses på sociala medier!

Ny webbplats:
New website:
www.rfslstockholm.com! www.rfslstockholm.com!
Under 2014 har det jobbats på den intensivt, och nu
är den här: RFSL Stockholms engelska webbplats,
www.rfslstockholm.com! Den engelska webbplatsen är en översättning av i stort sett hela den svenska
webbplatsen www.rfslstockholm.se, med nyanlända personer och personer som inte har svenska som
modersmål som primära målgrupper.
Vi hoppas att informationen på webbplatsen ska
hjälpa personer som inte kan svenska att få en tydligare och mer utvecklad bild av vad RFSL Stockholm
gör, vilken verksamhet som föreningen driver och hur
en kan engagera sig i föreningen.

During 2014, the RFSL Stockholm board have
been working intensely, and now it is finnaly ready:
the complete English website of RFSL Stockholm,
www.rfslstockholm.com! The English website
is a translation of most of the Swedish website
www.rfslstockholm.se, and it is primarily directed
towards newly arrived migrants and people who do not
have Swedish as their first language.
We hope that the information on the website will
help members and non-members which do not know
Swedish to get a more developed and clear idea of what
RFSL Stockholm does, what kind of activities we offer
and how one can engage oneself within the organization.

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

