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INLEDNING

RFSL Stockholms verksamhetsplan presenterar hur föreningen planerar att verka under 2015-mars 2016 för att 
uppnå vår vision. Detta innefattar planeringen avseende ekonomi, kommunikation, 
kansliprojekt, styrelseprojekt och medlemsverksamhet.
 
Styrelsen har under det gångna året utvärderat verksamheten utifrån det tidigare antagna dokumentet Strategisk plan 
för RFSL Stockholm 2010-2015. Detta har medfört god insikt om föreningens nuvarande situation och utveckling. 
Vi ser att föreningens ekonomi är stabil, medlemsantalet ökar, att vi har gott förtroende hos bidragsgivare på grund 
av en stark kompetens och god kontinuitet på kansliet. Föreningen är i position att ytterligare satsa på strategisk 
utveckling.
 
Vår begränsande faktor bedöms i nuläget vara risken för att verksamhet utformas efter vilken typ av bidrag som 
föreningen beviljas. Detta medför en risk att inte nå de målgrupper och arbetsområden som medlemmar och  
styrelse ser behov av att prioritera. För att möjliggöra mer behovsstyrd verksamhet planerar vi därför att satsa på 
att öka föreningens egengenererade intäkter under det kommande verksamhetsåret. Detta är tänkt att påbörjas 
med en kampanj under 2015 med målet att skapa ett långsiktigt insamlingsarbete och en starkare opinion gällande 
hbtq-personers rättigheter.

Vi ser med stor förväntan och entusiasm fram emot det kommande verksamhetsåret i RFSL Stockholm och vi hop-
pas att du också vill vara med och bidra med engagemang och kompetens till vår viktiga och värdefulla verksamhet.
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EKONOMISK STABILITET

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 arbetsmiljösynvinkel.

RFSL Stockholm ska i sina kontakter med bidragsgivare understryka vikten av långsiktig finansiering av förenin-
gens alla kärnverksamheter som ett komplement till den projektfinansierade verksamheten. Föreningen ska skapa 
en ekonomisk stabilitet som möjliggör god framförhållning gällande såväl personal som för föreningens verksamhet.

Föreningens strategiska och långsiktiga arbete har bidragit till en stabilare ekonomi under de senaste åren. Tack 
vare detta har föreningen kunnat leverera högkvalitativa verksamheter och möjligheter till ökat engagemang för 
föreningens medlemmar. RFSL Stockholm ska fortsätta med detta strategiska och långsiktiga arbete för en stabil 
ekonomi, och för att kunna fortsätta med föreningens viktiga arbete.

Styrelsen och kansliet ska även i framtiden lägga ned högkvalitativt arbete på att säkra verksamhet som inte bara 
är fullt finansierad utan också är finansierad med långsiktighet. För att kunna uppnå förändring och förbättring av 
hbtq-personers livsvillkor, vilket tar tid, är det viktigt att arbeta strategiskt och långsiktigt. Därför ska föreningen 
arbeta mot målet att föreningen ska ha medel för att klara en kris i 3-6 månader i enlighet med årsmötets beslut 
2013. De senaste årens positiva resultat har gett en god förutsättning för att detta ska kunna uppnås inom en över-
skådlig framtid.

Glädjande är att flera av de kortsiktiga delmål som sattes upp i styrdokumentet “Strategisk plan för RFSL Stock-
holm 2010-2020” redan under 2013 hade uppnåtts, helt eller delvis. Mycket har även hänt sedan planen antogs. 
Bland annat är föreningens ekonomi god, medlemsantalet har ökat och ett nytt principprogram har antagits av 
RFSL som till skillnad mot tidigare fastslår att RFSL även har som syfte att förbättra helhetssituationen för “andra 
personer med queera uttryck och identiteter”. Detta har lett till att styrelsen håller på att utvärdera och uppdatera 
den strategiska planen. Uppdateringen för perioden 2015-2020 beräknas vara färdig i mars 2015.

Arbetet med att uppnå målen i denna uppdaterade strategiska plan kan nu systematiskt och med långsiktighet 
bedrivas av styrelsen under 2015 och framåt. Styrelsen kommer att i enlighet med denna plan kunna arbeta med 
både betydelsefull föreningsverksamhet och politiskt påverkansarbete tack vare den ekonomiska stabiliteten. 
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KOMMUNIKATION

RFSL Stockholm ska präglas av ett bra, öppet och prestigelöst samarbetsklimat samt en tydlig och välfungerande 
intern och extern kommunikation, 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 kommunikation är att nå medlemmar, 
hbtq-communityt i sin helhet, bidragsgivare, köpare av utbildningar och andra aktörer. 

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 föreningens 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 slutet av 2014 har problem med RFSL Stockholms medlemsbrevsverktyg uppkommit, vilket har gjort att 
brevet i vissa fall inte har kommit fram med all information. RFSL Stockholm ämnar därför hitta ett nytt verktyg 
som ska ta bort detta problem, och även ge utrymme för grafisk förbättring i brevet.

Föreningens webbplats (www.rfslstockholm.se)   
Webbplatsen www.rfslstockholm.se har som främsta syfte att informera om föreningen och skapa engagemang 
för föreningens verksamheter, vilket inkluderar både den medlemsledda och den personalledda. 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. 

För verksamhetsåret kommer fokus för webbplatsen att vara en större tillgänglighet när det gäller språk, för att  
ytterligare möta personer som inte har svenska som modersmål. Ambitionen är att det ska finnas en informations-
sida om RFSL Stockholm på lättläst svenska och teckenspråk innan verksamhetsåret är slut. RFSL Stockholm 
planerar även att använda webbplatsen tydligare för marknadsföring av verksamheter som externa parter kan köpa 
in, för att öka föreningens egengenererade intäkter. Vidare kommer det ses över hur webbplatsen kan utvecklas för 
att skapa och ta tillvara på besökarnas engagemang. Slutligen ska det även utredas om webbplatsens lokalboknings-
funktion går att kombinera med webbplatsens kalender, för att effektivisera denna process. 

Sociala medier  
RFSL Stockholm använder Facebook-sidan “RFSL Stockholm” och Twitterkontot “@RFSLsthlm”, vilka är tänk-
ta att uppdateras kontinuerligt. Facebook och Twitter ska fungera som plattformar för tvåvägskommunikation;  
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 Stock-
holms arbete. Föreningen arbetar också med Facebook och Twitter i de externfinansierade projekt som föreningen 
driver. Under verksamhetsåret är ambitionen att ta fram en strategi för att fortsätta öka föreningens närvaro på 
sociala medier, och därigenom få fler följare som kan engagera sig och ta del av det föreningen erbjuder.

Externa kanaler  
När så är lämpligt och ekonomiska möjligheter finns annonserar föreningen i externa kanaler som når våra mål-
grupper, såsom i QX och i andra externa webbplatser och tryckta medier.
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Aktiviteter  
Under verksamhetsåret 2015-mars 2016 ämnar föreningen att:

• Fortsätta jobba aktivt för att öka de antal språk som finns representerade på webbplatsen, exempelvis lät-
tläst svenska och teckenspråk

• Använda Facebook för inbjudan till alla föreningens större evenemang. 
• Utveckla nyhetsbrevet, bland annat genom att försöka hitta nya verktyg för utskick.
• Se över om webbplatsens kalenderfunktion och lokalbokning kan kombineras.
• Ta fram en strategi för att öka föreningens följare i sociala medier.
• Utveckla webbplatsen så att personers engagemang i större grad tas tillvara på.
• Ta fram material som kan användas för at samla in pengar från företag och privatpersoner.
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POLITISKT ARBETE

RFSL Stockholm ska bedriva politik för föreningens målgrupper. RFSL Stockholm ska ses som en naturlig  
remissinstans av beslutsfattare, och ska även betraktas som en viktig aktör av regionala och lokala politiska organ.
 
Det yttersta ansvaret för den politik som RFSL Stockholm driver ligger hos föreningens styrelse. Under de senaste 
åren har även planeringen, framställandet av underlag och genomförandet vilat hos styrelsen. I praktiken har denna 
tradition medfört en tröghet i föreningens förmåga att snabbt reagera på den rådande politiska situationen. Sty-
relsemedlemmarna, som under de senaste åren ej varit arvoderade, har ofta haft andra sysselsättningar, som tagit 
mycket tid utöver styrelseuppdraget. På kansliet har samtliga i personalen utöver verksamhetschefen varit knutna 
till bidragsfinansierade projekt, vilket gjort att ett samarbete styrelse och kansli emellan avseende politiska insatser 
varit svårt.
 
Aktiviteter
Under 2015 kommer RFSL Stockholm att arbeta med att skapa en hållbar struktur och rutiner för det politiska 
arbetet. Föreningen har som ambition att arbeta med att:

• Skapa finansiering för mer politiskt arbete i föreningen.
• Utreda möjligheterna att anställa personal för politiskt arbete genom opinionsbildning, kampanjer, fram-

tagande av faktaunderlag, rapportskrivning och omvärldsbevakning.
• Genomföra insatser och en kampanj för att öka engagemanget för hbtq-frågor bland allmänheten, företag 

och politiker.
• Kartlägga vilka politiska frågor som bör prioriteras de kommande åren.
• Kontinuerligt följa upp det påverkansarbete som redan utförts och ta kontakter med nya politiker i Stock-

holms Stad och Stockholms Läns Landsting. 
• Driva frågan om att normkritisk pedagogik ska få ett större genomslag i skolan och att arbetet för att  

minska ohälsan bland hbtq-personers stärks.
• Fortsätta arbetet med att i samarbete med SLL-politiker och ENID få till förslag på långsiktig finansiering 

av Transit.
• Bevaka Stockholms Stads planer på att skapa fler och bättre trygga mötesplatser för hbtq-ungdomar samt 

arbeta för finansiering och eventuell utökning av Egalia.
• Erbjuda en arena för kunskapsutbyte och samtal med kommunala och enskilda aktörer som bedriver 

verksamhet som är viktig för hbtq-personer, och för att sprida och uppmuntra de goda och nyskapande 
exemplen.
 

Ambitioner under 2015
Under valåret 2014 fattade Stockholms stad beslut om att införa Rådet för mänskliga rättigheter, ett råd som ska 
bevaka hur staden tar ansvar för de internationella konventioner och deklarationer som Sverige har anslut sig till, 
samordna stadens arbete för mänskliga rättigheter, vara ett forum för dialog mellan civilsamhället och politiker, ta 
fram forskning och beslutsunderlag till politiker samt vara en resurs för stadens alla verksamheter. RFSL Stock-
holm kommer under 2015 att till Rådet för mänskliga rättigheter lyfta hur arbetet för hbtq-personers rättigheter 
bör stärkas inom staden. 

Andra viktiga frågor under året förväntas bli arbetet med att öka finansieringen för HBTQkojan.se. RFSL Stock-
holm kommer under året att lyfta frågan om hur det är att vara hbtq i familjehem/HVB-hem och verka för att de 
offentliga medlen för hivpreventivt arbete generellt ska öka i samhället, men även för RFSL Stockholm. Utöver 
detta kommer föreningen 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.



9

HBTQ HÄLSA
Syfte
Syftet med RFSL Stockholms hälsoarbete är att förbättra folkhälsan bland hbtq-personer och deras anhöriga 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, diskriminering och brist på hbtq-kompetens 
inom hälso- och sjukvård, psykosociala problem samt hög hiv/STI-prevalens (STI – sexuellt överförbara sjuk-
domar) i gruppen män som har sex med män (MSM). Det långsiktiga målet med RFSL Stockholms 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 RFSL 
Stockholms hälsoarbete. Visionen ska dock vara att föreningen kan 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 hälsoproblem inte kan isoleras. 
RFSL Stockholm erbjuder målgrupps- och metodanpassade samtal, aktiviteter, verksamheter och projekt i syfte att 
öka självkänslan och minska ohälsan hos föreningens målgrupper. Ett holistiskt perspektiv är nödvändigt där vi ser 
till både psykosocial, fysisk och sexualhälsa. 

Hbtq Hälsa kommer under 2015 att bedriva hälsofrämjande och förebyggande arbete riktat mot homo- och bisex-
uella samt transpersoner med syftet att ge bättre förutsättningar för målgrupperna att positivt påverka den egna 
livssituationen ur ett hälsoperspektiv.

RFSL Stockholms hälsoarbete har tre huvudinriktningar. För det första handlar det om att genom egna verksam-
heter komma i kontakt med hbtq-personer. För det andra handlar det om att bedriva påverkansarbete i Stockholms 
län som syftar till att synliggöra folkhälsofrågor ur ett hbtq-perspektiv. Dessa inriktningar ska dock finnas med i 
allt hälsoarbete för föreningen bedriver. Genom ett aktivt påverkansarbete kan RFSL Stockholm få andra aktörer 
i samhället att också arbeta för hbtq-personers hälsa. På motsvarande sätt ger föreningens verksamheters samtal 
med hbtq-personer oss kunskaper och erfarenheter som kan användas i påverkansarbete och kunskapsspridning 
för andra. 

Ordinarie verksamheter

Invandrarkonsulent
RFSL Stockholms invandrarkonsulent erbjuder stödsamtal till personer som har migrerat till Sverige rörande 
asylfrågor, kontakter med myndigheter samt psykosocialt stöd för nyanlända hbtq-personer och deras anhöriga. 
Samtalen handlar om rättigheter och skyldigheter som personerna har i Sverige. En annan viktig del av invandrar-
konsulentens arbete är samtal kring säkrare sex, hiv/aids och STI, hälsokontroll (med fokus på primärprevention), 
identitet och sexualitet. Invandrarkonsulenten arbetar även sekundärpreventivt med personer som lever med hiv 
och har nära samarbeten med Venhälsan och andra kliniker i Stockholms stad, Posithiva Gruppen och Noaks Ark 
med flera för att kunna tillgodose klienternas behov.

Verksamhet och aktiviteter under 2015
Under verksamhetsåret 2015-mars 2016 ska invandrarkonsulenten:

• Publicera och distribuera ett material innehållande metod för migrationsrådgivning till alla RFSL-avdelnin-
gar och andra relevanta aktörer och ideella organisationer som arbetar med nyanlända personer.  

• Fortsätta sitt arbete med fokus på primär- och sekundärprevention av hiv/STI via samtal. Samtalen kan 
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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 alla nyanlända och deras närstående får tillgänglighet till hälsosamtal hos RFSL Stockholms invan-
drarkonsulent och Migrationsverket, samt att alla nyanlända kan få veta sin hivstatus snarast (åtminstone 
under det första halvåret i Stockholm/Sverige). Dessa åtgärder tror föreningen kan hjälpa att minska hiv-
prevalensen samt prevalensen av andra STI inom hbtq-communityt. 

• Verka för att hivpositiva hbtq-personer kan få stöd i att leva med sin infektion och undvika andra STI-
infektioner.

• Se till att material som publiceras av RFSL Stockholm och som är relevanta för nyanlända hbtq-personer 
ska översättas till minst två övriga språk och anpassas till lättläst svenska.

• Fortsätta samarbeta med RFSL förbundets verksamhet Newcomer som möter många nyanlända hbtq-personer. 
• Delta i handledning för att öka sin kompetens inom arbetsområdet. 
• Delta i kunskapsinhämtande möten (Nordic meeting och tjänstemannaträff) och relevanta kurser och 

konferenser i Sverige och utomlands. 

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

Sexperternas uppsökande verksamheter
Sexperterna har sedan 90-talet jobbat på arenor där MSM-gruppen möts för att preventionen ska befinna sig nära 
det sexuella mötet. Det tillämpas ett strikt peer eduation-perspektiv och jobbas aktivt för att informatörsgrup-
pen ska spegla målgruppen utifrån ålder, kropp, hivstatus, hudfärg med mera. Till hjälp har informatörerna en 
kondombar som Sexperterna metodutvecklade fram 2010, och som syftar till att öppna för samtal om kondomer, 
kondomstorlekar, testning och mycket annat. För 2015 kommer Sexperterna att uppdatera Kondombaren och 
informatörernas handbok, rekrytera nya Sexperter och arbeta med nya kampanjer. Om tillåtelse ges kommer Sex-
perterna även att jobba med EuroGames som hålls i Stockholm sommaren 2015. 

Sexperterna Kinema
Den här verksamheten riktar sig till män som går till Stockholms videoklubbar i syfte att knyta sexuella kontakter. 
Under 2014 hade Sexperterna samarbete med samtliga videoklubbar som fanns i Stockholm. Några bastuklubbar 
fanns inte. 

Verksamheten är av strukturell karaktär vilket innebär att Sexperterna ser till att det finns gratis kondomer och 
glidmedel tillgängliga till kunderna. Sedan många år finns affischramar i vilka Sexperterna kan sätta upp affischer 
med för målgruppen relevanta budskap. Broschyrer distribueras på flera olika språk. Målgruppen är äldre än på 
vanliga klubbar och många definierar sig inte som homo- eller bisexuella. 

Under 2015 kommer Sexperterna att fortsätta bedriva verksamheten samt utveckla den om videoklubbarna  
uttrycker behov av detta samt etablera kontakter om nya video- eller bastuklubbar öppnar i Stockholmsområdet. 

Webbplatser
Sexperterna.org är idag navet i hivpreventionen för MSM i Stockholm och finns på fem språk, vilket inkluderar 
en ryskspråkig version som skapades 2014, och kommer att lanseras våren 2015. Där hittar besökare information 
om hiv, könssjukdomar, relationer, testning, alkohol/droger och RFSL Stockholms stödverksamheter. Precis som 
större delen av hivprevention ligger lusten i fokus. Under 2015 kommer RFSL Stockholm att se över om det finns 
medel till att översätta webbplatsen till ytterligare språk, till exempel thai eller lättläst svenska. 

Sexperterna har också en webbplats om alkohol och säkrare sex tillsammans med RFSL som kommer att marknads-
föras under våren 2015. Tillsammans med SLM Stockholm finns även en webbplats om bdsm med fokus på 
säkrare sex. 
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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 glid-
medel. 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 ges 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 användbara saker när man sover borta, 
där naturligtvis kondomer i tre olika storlekar och glidmedel hade sin plats.

SMS-påminnelse
Australiensisk forskning visar att det går att öka regelbundenheten i hivtestning genom SMS-påminnelser. Sedan 
2011 har Sexperterna marknadsfört en tjänst som gör just det. Tjänsten riktar sig till MSM och transpersoner och 
det finns möjlighet att få påminnelser var tredje, sjätte eller tolfte månad. 

Sexperterna Chatt
Sexperterna Chatt är en nationell verksamhet som görs i samarbete med RFSL förbundet. Tanken är att Sexperter-
nas peer educators ska kunna föra dialog med målgruppen på de internetcommunitys som är relevanta. Sexperter-
na Chatt är en väldokumenterad verksamhet som funnits sedan 2005 och finns idag på qruiser.com, RFSL-chatten 
och på Facebook. Webbplatsernas frågelådor är också kopplade till Sexperterna Chatt. 

Sexperternas 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 aktörer som jobbar med hivpreven-
tion. Samtliga konferenser har gett konkreta resultat för Sexperternas verksamheter. RFSL Stockholms åttonde 
sexhälso konferens kommer att genomföras om finansiering fås under hösten 2015. Tänkbara fokusområden kan 
vara biomedicinsk prevention men andra idéer finns presenterade i sammanfattningen från den sjunde sexhälso-
konferensen. 

Annonsering och trycksaker
RFSL Stockholm gör informationsmaterial och annonser, dels för lokalt bruk men ibland på uppdrag av RFSL:s 
förbundskansli. Det jobbas både med traditionella annonser och trycksaker men också med internet- och mobil-
baserade banners. Under 2015 kommer Sexperterna att fortsätta implementera arbetet på Facebook enligt den 
strategi som togs fram och pilotkördes 2014 på bekostnad av bannerannonsering på qruiser.com. Seperterna  
kommer att föra en dialog med RFSL angående eventuell fortsättning av den nationella annonseringen. 

Sexperternas kommunikationsstrategi är pedagogisk och tar stor hänsyn till representation utifrån utbildningsnivå, 
hivstatus, ålder, kropp och hudfärg för att tilltala olika delar av målgruppen. Ibland riktar sig annonserna brett och 
ibland smalt beroende på vilken kanal som används. Majoriteten av Sexperternas annonser och trycksaker är minst 
tvåspråkiga. Ambitionen är att kunna översätta fler och fler av Sexperternas trycksaker, webbplatser och andra 
interventioner till fler språk i samarbete med RFSL Stockholms invandrarkonsulent. I dagsläget finns information 
på engelska, arabiska och spanska på både webb och i tryck. 

Röda Paraplyet
Sexperterna har sökt pengar för att fortsätta arbetet med personer som säljer sex och får besked om ansökan 
beviljas under februari 2015. Ansökan innehåller underhåll av rodaparaplyet.org som finns på tre språk, fortsatt 
samarbete med Rose Alliance och Venhälsan samt en förstudie gällande migranter som säljer sex. Oavsett om 
medel beviljas eller inte kommer Sexperterna att delta i en referensgrupp för unga hbtq-personer som säljer sex i 
RFSL Ungdoms regi. 
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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 Sexperterna känner är nödvändig för målgruppen. Under 
våren 2015 delar RFSL Stockholm ut Sexperternas Guldstjärna för fjärde gången, en belöning för de mottagningar 
som erbjuder den mest MSM-kompetenta testningen i Stockholm. 2014 års Guldstjärna gick till sju mottagningar. 
Ambitionen är att det blir en årlig utdelning och att antalet mottagningar ökar genom den dialog som Guldstjärnan 
inspirerar till. 

Inför 2015 ansökte RFSL Stockholm till Stockholms läns landsting om medel för att genomföra en enkät om 
sexual hälsa bland spansktalande män som har sex med män i Stockholms län. Aktiviteten är beroende av om medel 
beviljas eller inte.

Samarbeten
Sexhälsan kommer att samarbeta med en rad relevanta aktörer under 2015, både lokalt och internationellt. Några 
nyckelaktörer under de kommande åren är Lafa, RFSU Stockholm, Venhälsan, Järva Mansmottagning, Smittskydd 
Stockholm, Rose Alliance, Posithiva Gruppen med flera. Sexhälsan deltar i nätverket STOP HIV, med Lafa och 
andra aktörer som bedriver hivprevention gentemot målgruppen 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.

RFSL:s hivtestning utanför vården
Under 2014 genomförde RFSL en förstudie om hivtestning utanför vården, där RFSL Stockholm var samarbets-
partner. Hivtestning utanför vården kan syfta på olika verksamheter: en aspekt kan vara att möjlighet till hivtestning 
genomförs i miljöer som inte är vårdinrättningar, exempelvis på sociala mötesplatser, eller i en ideell förenings 
lokaler. En annan aspekt kan vara att testning utförs av personer som inte är vårdpersonal, och utan journalföring. 
Testningsverksamhet av det första slaget förekommer i Stockholms län, exempelvis i Noaks Arks lokaler och av 
kliniken Venhälsans personal på medlemsklubben Scandinavian Leather Men (SLM). Testningsverksamhet som 
utförs utanför vården i betydelsen utan journalföring förekommer i Sverige, bland annat av RFSL-avdelningar 
i Skåne och Västra Götaland, och av Noaks Ark-avdelningar i olika län. Förstudien resulterade bland annat i en 
ansökan om medel för att metodutveckla hivtestning utanför vården. Före 2014 års utgång beviljades RFSL medel 
för projektet av Folkhälsomyndigheten.

Pilotverksamheten kommer med början under våren 2015 att omfatta att hivtestning utförs i RFSL:s lokaler och på 
en rad olika social mötesplatser för transpersoner och män som har sex med män. RFSL Stockholm, liksom RFSL 
Ungdom, kommer att vara samarbetsparter i projektet, och personal från de tre organisationernas kanslier, samt 
volontärer, kommer att specialutbildas för uppgiften att erbjuda rådgivning kring sexualhälsa och konfidentiell test-
ning till målgrupperna. Verksamheten kommer därmed vara utanför vården både i meningen att testningen erbjuds 
på platser som inte är vårdkliniker och utan journalföring.
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HBTQ UTBILDNING
Bakgrund
I Hbtq Utbildning ingår de olika utbildningsverksamheter som RFSL Stockholm bedriver. Hbtq Utbildning består 
i nuläget av två ordinarie verksamheter, skolinformationsverksamheten samt utbildningsverksamheten för vuxna/
yrkesverksamma. RFSL Stockholm deltar även i de hbt-certifieringar som RFSL genomför av verksamheter i 
Stockholmsområdet.

Verksamheterna inom Hbtq Utbildning 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 Hbtq 
Utbildnings olika verksamheter. Dessa processer, menar RFSL Stockholm, har en rad positiva effekter; strategier 
för förändring av normer utvecklas vilket leder till att kränkningar och diskriminering förebyggs och/eller stoppas. 
Generellt syftar verksamheterna även till att verka identitetsstärkande för de personer som kommer i kontakt med 
Hbtq Utbildning.

Verksamheterna inom Hbtq Utbildning vilar på en normkritisk pedagogisk grund. Ett normkritiskt arbetssätt 
utgår ifrån uppfattningen att normer påverkar människors åsikter och värderingar samt att normer ofta ligger till 
grund för kränkningar och diskriminering. Normer kan beskrivas som oskrivna och outtalade regler som påverkar 
människors livsvillkor. Inom Hbtq Utbildning har RFSL Stockholm valt att fokusera på normer som har med kön 
och sexualitet att göra (heteronormen). Grunden i ett normkritiskt pedagogiskt arbete, menar RFSL Stockholm, 
är att synliggöra och formulera hur dessa normer fungerar och vad de får för konsekvenser i människors liv. Hbtq 
Utbildning fokuserar extra mycket på att synliggöra de makt- och statusobalanser som heteronormen leder till. Ett 
normkritiskt arbetssätt innebär även att skapa möjlighet till reflektion och diskussion gällande strategier för förän-
dring av normer som en finner begränsande och/eller som en bedömer kan leda till kränkningar och diskrimi-
nering. Utifrån denna förståelse av begreppet normkritisk pedagogik utformar RFSL Stockholm de pedagogiska 
metoder som används inom ramen för Hbtq Utbildning.

Skolinformationsverksamheten
Under 2015 kommer RFSL Stockholm fortsätta, om det är ekonomiskt försvarbart, att erbjuda skolinformationer 
till verksamhetens nuvarande målgrupp, det vill säga grund- och gymnasieskolorna i Stockholms län. Under året 
kommer fokus ligga på det löpande arbetet med att utvärdera de pedagogiska metoder som används inom verk-
samheten. Nyckelorden för verksamheten kommer även i fortsättningen att vara kvalitetssäkring, utveckling, och 
utvärdering av verksamheten. 

Utbildningar för vuxna/yrkesverksamma
Inom ramen för utbildningsverksamheten för vuxna/yrkesverksamma kommer RFSL Stockholm under 2015 att 
utveckla de föreläsningar och utbildningar som i nuläget erbjuds till vuxna/yrkesverksamma. Fokus kommer läggas 
på att utvärdera och ytterligare utveckla det nya utbildningskoncept bestående av olika typer av utbildningsmod-
uler vi arbetade fram under verksamhetsåret 2014. RFSL Stockholm kommer även att göra en rad satsningar på 
marknadsföring riktade mot specifika yrkesgrupper, såsom exempelvis pedagoger, fritidsledare, ungdomsmottag-
ningspersonal och liknande. Ambitionen är att verksamheten under 2015 ska växa och nå ut till en bred grupp 
vuxna/yrkesverksamma.

Hbt-certifiering
Under 2015 kommer RFSL Stockholm fortsätta att aktivt medverka i de hbt-certifieringar som RFSL genomför 
av verksamheter i Stockholmsområdet. Föreningen kommer även att delta i utvecklingen av hbt-certifieringarna, 
bland annat genom deltagande i förbundskansliets interna utbildarträffar, där RFSL Stockholm blir inbjuden med 
anledning av föreningens aktiva deltagande i hbt-certifieringarna i Stockholmsområdet. RFSL Stockholm kommer 
även att delta i uppföljningarna och eventuella omcertifieringar av de verksamheter i Stockholmsområdet som 
redan är hbt-certifierade. Ambitionen är att under 2015 vara en aktiv aktör i utvecklingen av hbt-certifieringsverk-
samheten inom RFSL.
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Aktiviteter 
Under verksamhetsåret 2015-mars 2016 ska RFSL Stockholm genom Hbtq Utbildning:

• Utvärdera skolinformationens nuvarande pedagogiska metoder samt funktion.
• Öka marknadsföringsinsatser på utbildningar riktade mot pedagoger, fritidsledare,
• personal på ungdomsmottagningar, med flera.
• Utveckla föreläsningar som ges till vuxna och yrkesverksamma. 
• Aktivt genomföra hbt-certifieringar och omcertifieringar av verksamheter i Stockholm.
• Vara med och utveckla hbt-certifieringsverksamheten inom RFSL
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HBTQ UNG 
Bakgrund
Hbtq Ung är den del av RFSL Stockholms verksamheter som riktar sig till hbtq-personer under 25 år. Verk-
samhetens 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 Stock-
holm 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 Hbtq Ung synliggörs och tillgodoses målgrup-
pens behov på individ- och samhällsnivå. RFSL Stockholm arbetar mycket utifrån ett stärkande perspektiv, där 
föreningen vill bekräfta ungas verklighet och presentera en möjlig framtid utifrån deras egna önskemål och drömmar. 
RFSL Stockholm vill ta tillvara på ungas perspektiv och låta dem vara drivande i föreningens verksamheter och 
projektidéer.

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 år, att verka för ökad inkludering. Trots att Egalia hittar en stor 
variation av representationer av ungdomsgruppen bland Egalias besökare är Egalia fortfarande en verksamhet 
som är begränsad i sin representation när det kommer till rasifierade ungdomar, ungdomar från arbetarklass och 
ungdomar med synlig funktionsnedsättning. Därför kommer Egalia under år 2015/2016 fördjupa arbetet för 
att få en större inkludering av dessa grupper av ungdomar genom exempelvis riktad informationsspridning om  
Egalia. Ledarna kommer även att aktivt titta på 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 handledningstillfällena. 

Egalia kommer att fördjupa den intersektionella ansatsen genom att jobba med integrering 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. Egalia fortsätter att sträva 
efter en kvalitativ verksamhet istället för att ha kvantitet i fokus.

Mål för Egalia
Under verksamhetsåret 2015-mars 2016 är Egalias huvudsakliga mål 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.

För att uppnå detta kommer verksamheten att drivas enligt Egaliamodellen och hålla öppet två gånger i veckan 
under terminerna.

HBTQkojan (Trampolin)
HBTQkojan är ett mentorskap på nätet för unga hbtq-personer i hela Sverige mellan 13-25 år. Här kan unga  
deltagare få en vuxen hbtq-mentor att chatta med en timme i veckan under tio veckor i syfte att kunna dela erfar-
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enheter och få stöd i det som de går igenom. I årsskiftet 2014/2015 upphör arvsfondsprojektet Trampolin som 
utgjorts av verksamheten HBTQkojan.se. Detta innebär att HBTQkojan nu blir en verksamhet inom RFSL Stock-
holm och behöver finansieras genom föreningen. Denna övergång kommer innebära en, förhoppningsvis tillfällig, 
reducering av verksamheten under tiden som RFSL Stockholm söker mer finansiering. 

Utifrån denna verklighet planerar RFSL Stockholm att kunna genomföra ett 40-tal mentorskontakter på HBTQ 
kojan under året. Föreningen önskar ha mellan 20-30 aktiva mentorer som får kontinuerlig handledning och fort-
bildning. Om medel kommer in som tillåter en rekrytering av nya mentorer kommer en sådan ske. 

En ansökan från Arvsfonden om att öka tillgängligheten på HBTQkojan.se har beviljats och kommer att genom-
föras mellan januari-juni 2015. Arbetet kommer att fokusera på att öka tillgängligheten av sidan genom bland annat 
talande webb och lättläst svenska.

RFSL Stockholm väntar även svar från Folkhälsomyndigheten om ett tvåårigt forskningsprojekt sökt av en mentor, 
som ska undersöka på vilka sätt HBTQkojan påverkar de unga hbtq-personer som söker sig till verksamheten. 

Utöver HBTQkojan.se kommer en ansökan att skickas in till Allmänna Arvsfonden om att skapa en övergripande 
webbplattform för nätstöd för unga hbtq-personer, HBTQ.se. Detta sker i samarbete med bland andra RFSL Ungdom. 

Queera berättelser
Queera Berättelser kommer att avslutas under början av 2015. Det som återstår att genomföra är att sprida boken 
Queera Berättelser med tillhörande usb-sticka till RFSL:s avdelningar och skolor runtom i Stockholm. Förutom det 
ska även en föreläsning om Queera Berättelser genomföras innan det är dags att redovisa projektet för Arvsfonden.

Funkisprojektet
Funkisprojekt handlar om normer kopplat till funktionsförmåga, hbtq och rättigheter. 

Bakgrunden till projektet är förstudien …och aldrig mötas de två som RFSL Stockholm släppte 2013 samt utifrån 
tidigare studier och erfarenheter kring hur normer tar sig uttryck inom olika LSS-verksamheter (Lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade), funktionshinderorganisationer i synnerhet och samhället i stort. 

RFSL samarbetar med en mängd olika personer med erfarenheter av olika funktionsvariationer, funktionshinder-
organisationer, LSS-verksamheter och aktivister. Projektet består av flera olika delar, där störst fokus kommer att 
vara på normkritiska utbildningsinsatser. Dessa kommer att vara kostnadsfria och planeras att starta hösten 2015 
om medel från Arvsfonden beviljas.

Eftersom projektet har brutet projektår består verksamhetsplanen för Funkisprojektet fram till juni 2015, resterande 
del av projektplanen för 2015 gäller om medel som har ansökts beviljas från Arvsfonden.

Referensgrupper
Under våren kommer referensgruppsarbetet fortsätta med fyra träffar. Referensgrupperna är tre stycken i skrivande 
stund, men kan komma att utvidgas med fler.

• LSS-personal: Referensgruppen består av verksamhetschefer, personliga assistenter, arbetsterapeuter,  
kuratorer och stödpersoner. Gruppen består av åtta personer.

• Funktionshinderorganisationers kanslipersonal och medlemmar: Referensgruppen består av representan-
ter från DHR – Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder, Unga hörselskadade, Forum för funk-
tionshindrade kvinnor, Synskadas riksförbund, Attention, Hörselskadades riksförbund, Riksförbundet för 
Social och Mental Hälsa (RSMH) och Stiftarna av Independent Living i Sverige (STIL).

• Personer som har rätt till olika LSS-insatser som till exempel daglig verksamhet: Referensgruppen består 
av personer som arbetar på daglig verksamhet i Stockholm och Örebro, samt är engagerade inom organi-
sationen Grunden. Det är sju personer i gruppen. 
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Tre olika metodmaterial
Tillsammans med referensgrupperna kommer Funkisprojektet diskutera fram ett normkritiskt metodmaterial 
som passar för de olika utbildningsinsatserna och målgrupperna. Detta arbete påbörjades under hösten 2014 och 
kommer fortsätta under våren 2015 och slutligen testas genom pilotutbildningar för respektive målgrupp. Efter 
genomförda pilotutbildningar kommer Funkisprojektet att utvärdera upplägg och metodmaterial, för att sedan 
sammanställa och trycka de tre olika metodmaterialen. 

Internutbildning 
Under våren kommer Funkisprojektet fortsätta hålla i det interna utbildningsarbetet inom RFSL med två halvdagar 
med fokus på workshops och utvärdering av RFSL:s olika interna dokument kring tillgänglighet och funkisfrågor. 
Workshopshållare kommer att vara Sahar Moshle och Zafir Verba. 

Spridning 
Under våren kommer projektets webbplats att lanseras, och därigenom börja sprida projektets olika normkritiska 
utbildningsinsatser. Detta kommer även göras internt och externt från olika samarbetspartners.  Utöver webbplatsen 
kommer det finnas ett Facebook-konto och projektets blogg på Arvsfondens hemsida. Förutom detta kommer 
projektet även delta i relevanta konferenser, nätverk och möten för att sprida information om Funkisprojektet. 

Avrapportering och ny ansökan till Arvsfonden
I april ska rapporten för det första projektåret in till Arvsfonden, samt den nya ansökan och budgeten för år två 
och år tre. Om medel från Arvsfonden beviljas i juni 2015 kommer Funkisprojektet fortsätta. Projektet kommer att 
utökas med två projektledare på heltid, en projektmedarbetare på heltid och en på halvtid. Tjänsterna är fördelade 
med en projektledare på RFSL Stockholm och resterande tjänster på RFSL förbundet. Om medel beviljas kommer 
projektet att fortsätta enligt projektplan.

Under tidig sommar/höst 2015 kommer de olika utbildningsuppläggen att påbörjas storskaligt nationellt. Det finns 
redan nu ett stort intresse och tryck på de olika normkritiska utbildningsinsatserna. 

Barn av vår tid

Bakgrund
Under 2013 skickades en enkätundersökning ut till RFSL Stockholms medlemmar där frågor om föräldraskap 
och önskat föräldraskap behandlades. Enkäten fick in 256 svar som alla påvisade ett behov av en verksamhet som 
arbetande stärkande för barn i regnbågsfamiljer och hbtq-personer som är eller vill bli föräldrar. De behov och 
erfarenheter som blev synliga genom denna enkätundersökning låg sedan till grund för den ansökan som skickades 
till Arvsfonden. I april 2014 startades projektet Barn av vår tid, som kommer att pågå i tre år. 

Syfte
Syftet med projektet Barn av vår tid är att arbeta stärkande för barn i regnbågsfamiljer genom behovsstyrt föräl-
drastöd till föräldrar och andra viktiga vuxna i barnets liv. Projektet skall arbeta för att barnens situation blir  
bättre genom att skapa mötesplatser där de kan få träffa andra barn i liknade situationer samt se till att föräldrar får 
tillgång till samlad praktisk och juridisk information. 

Projektets mål
För att lyckas genomföra syftet vill Barn av vår tid uppnå följande mål:

• Barn som lever i regnbågsfamiljer blir stärkta, genom:

• Att projektets sociala verksamheter erbjuder dem stöttning och spegling av andra barn och vuxna som 
också lever i regnbågsfamiljer.

• Att projektets stödjande och informativa insatser stärker deras föräldrar i deras hbtq-identitet och val 
av familjebildning.
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• Att deras föräldrar ges tillgång till effektiva verktyg gällande att bemöta omgivningens normer gällande 
familjebildning.

• Hbtq-personer som är/önskar bli föräldrar blir stärkta i sitt befintliga eller kommande föräldraskap.
• Hbtq-personer som är/önskar bli föräldrar får större kunskap om hur det aktuella familjejuridiska läget 

påverkar just deras familjer.
• Professionella som inom sitt arbete möter familjer får ökad kunskap om familjebildning utanför heter-

onormen och kan därmed bemöta barn och föräldrar i regnbågsfamiljer på ett icke-diskriminerande och 
inkluderande sätt.

Målgrupper

Primär målgrupp
Barn som växer upp i olika regnbågsfamiljer runt om i Stockholm. Begreppet regnbågsfamilj grundar sig på att minst 
en av barnets föräldrar identifierar sig som hbtq-person. Projektets mål är att vid projektets slut ha nått 500 barn. 

Sekundär målgrupp
Vuxna hbtq-personer i Stockholm som är eller önskar bli föräldrar. 

• Personer som arbetar med familjerätt inom Stockholms läns kommuners socialtjänster skall få möjlighet att 
genomgå en gratis utbildning om teman kring regnbågsfamiljer som berör deras verksamhet.

• Personal inom mödravård, förlossningsvård och barnavårdscentraler och förskole- samt skolverksamhet 
skall få möjlighet att genomgå en gratis utbildning om teman kring regnbågsfamiljer som berör deras  
verksamhet.

Aktiviteter under 2015

Webbplats
Projektet Barn av vår tid kommer att: 

• Lansera en webbplats där praktisk och juridisk information kring vägar till föräldraskap för HBTQ-personer 
finns samlad. Denna webbplats har namnet hbtqfamiljer.se. 

• Arbeta med marknadsföring för att webbplatsen skall nå utanför de målgrupper projektet i dagsläget redan 
når. 

• Arbeta med att vidareutveckla webbplatsen och bygga på dess innehåll.
• Översätta webbplatsen till engelska, spanska, arabiska och lättläst svenska.  

Föräldrakurser, sociala mötesplatser och stödgrupper
Projektet Barn av vår tid kommer att:  

• Fortsätta arbetet med projektets sociala mötesplatser som är öppna för alla barn i regnbågsfamiljer och 
deras nära vuxna. Träffarna för familjer sker löpande under året.

• Anordna barnverksamheter under Stockholm Pride 2015. 
• Genomföra ett läger för de barn i regnbågsfamiljer som befinner sig i åldersspannet 7-12 år. 
• Utveckla föräldrakursen för hbtq-personer som är eller vill bli föräldrar, både till form och innehåll. 
• Genomföra minst två nya omgångar av föräldrakursen. 
• Under början av året genomföra en pilotomgång av stödjande träffar för hbtq-personer som är eller vill bli 

föräldrar. Dessa stödjande träffar kommer att vara ledda av en kurator. Under pilotomgången kommer tre 
träffar att genomföras. Efter detta utvärderas behovet av fortsatta träffar. Om behovet finns kommer Barn 
av vår tid att vidareutveckla denna verksamhet och möjlighet till fler träffar kommer att ges.  

• Genomföra inriktade temakvällar. Under 2014 genomfördes en inriktad temakväll med fokus på trans och 
föräldraskap. Under år två kommer Barn av vår tid att vidareutveckla denna inriktade verksamhet och ta 
upp och belysa fler områden kring föräldraskap. Projektet kommer att lyfta ämnen som behandlar föräldra-
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skap som exempelvis ensamstående, fyrklöverfamilj eller surrogatarrangemang.
• Fortsätta bevaka målgruppens behov av sociala mötesplatser och utveckla koncept för sociala mötesplatser 

när nya behov uppkommer.

Utbildning 
Projektet Barn av vår tid kommer att: 
 

• Under år två fortsätta att genomföra pilotutbildningar utifrån det utbildningskoncept som togs fram under 
år 1.  

• Utvärdera pilotomgångarna av utbildningarna och vidareutveckla utbildningsupplägget utifrån det som 
framkommer i utvärderingarna. 

• Genomföra fyra uppsamlingsutbildningar för yrkesverksamma från olika verksamheter runt om i Stock-
holm som inte är tillräckligt många för att själva anordna en utbildning. Upplägget är en halvdagsutbildning 
i frågor som rör barn i regnbågsfamiljer och hbtq-personer som är eller vill bli föräldrar.

• Genomföra 20-25 stycken enskilda utbildningar hos verksamheter som på olika sätt möter hbtq-familjer 
i sitt dagliga arbete. Specifika verksamheter kan vara socialtjänsten, mödravårdscentraler, barnavårdscen-
traler, öppna förskolor och tingsrätten. 

• Fortsätta knyta kontakt med de verksamheter som är målgrupp för projektets utbildningssatsning och 
informera dessa om projektet.  

• Fortsätta utbilda målgruppen för utbildningssatsningen utifrån vidareutvecklingen av utbildningsupplägget. 
• Besöka och medverka på events, mötesplatser och forum som kan anses vara viktiga för projektets syfte.

Nätverket för Normkritiska Skolgrupper (NNSG)
Nätverket för Normkritiska Skolgrupper (NNSG) är ett treårigt Arvsfondsprojekt som under 2015 går in på sitt 
andra år. Projektet syftar till att engagera både hbtq-ungdomar och heterosexuella cis-ungdomar i ett gemensamt 
arbete för en tryggare skolmiljö med fokus på begränsande normer. Under år två kommer NNSG, om medel  
beviljas, att fokusera på att fortsätta att söka upp, stärka och stödja befintliga skolgrupper. NNSG kommer också 
att uppmuntra och stötta ungdomar som vill starta en skolgrupp på sin skola med fokus på hbtq-rättigheter, anti-
rasism och genusfrågor.

NNSG erbjuder skolgruppsträffar och nätverksträffar som ett forum för nya och tidigare engagerade elever att 
träffa varandra. Träffarna syftar även till att stödja elevers organisering och ge fördjupad kunskap kring frågor som 
rör hbtq-rättigheter, antirasism och genusfrågor. Tillsammans med elever kommer projektet även att ha kampanjer 
och uppmärksamma särskilda dagar som berör projektets fokusområden, däribland International Day Against 
Homophobia and Transphobia (IDAHOT) och Transgender Day of  Remembrance (TDoR). Under året fortsätter 
NNSG att ha en kontinuerlig referensgrupp som en viktig del i att utforma projektet så att det utgår från ung-
domars verklighetsbild, behov och skolmiljö. I dialog med gymnasieelever fortsätter projektet arbetet med att ta 
fram ett stödmaterial för elever som vill arbeta för en tryggare skolmiljö på sin skola. 

Fokus kommer även att ligga på att nå ut till målgruppen genom olika utåtriktade och digitala aktiviteter och kanaler. 
Arbetet med projektets webbplats kommer att drivas och utvecklas. Webbplatsen kommer att fungera som kun-
skapsbas och ett verktyg för befintliga och potentiella skolgrupper. RFSL Ungdom kommer vara väl förankrat i 
projektet, och det pågående samarbetet och dialogen kommer att fördjupas och förstärkas. 
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STÖDGRUPPER

RFSL Stockholm bedriver ett omfattande stödarbete riktade mot olika grupper inom hbtq- communityt. Samtals- 
och stödmetoderna som vi använder i våra verksamheter är framtagna utifrån ett normkritiskt perspektiv.

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 en tryggt kan träffa andra som inte känner igen sig i/ är bekväm med heteronormen. Att i ett tryggt sam-
manhang få träffa andra som delar likande erfarenheter, att tillsammans med våra volontära samtalsledare diskutera 
komma ut-processer och hur man kan hantera heteronormativa situationer är fortsatt viktigt. RFSL Stockholm 
kommer därför att bedriva verksamheten med två gruppstarter med fem tillfällen per gång och år.

Transit
Projektet Transit har målgruppen unga transpersoner i åldrarna 15-25 år och startades som ett Arvsfondsprojekt 
under tre år fram till 2012. Sedan projektets slut har Transit fortsatt att bedrivas med mindre finansiella resurser.

RFSL Stockholm kommer att fortsätta bedriva de efterfrågade och viktiga stödverksamheterna som skapats inom 
projektet Transit. Dessa är de kuratordrivna stödgrupperna för personer som befinner sig inom vården för trans-
sexualism och de volontärdrivna samtalsgrupperna för transpersoner. Båda gruppernas övergripande syfte är att 
stödja och stärka unga transpersoner. RFSL Stockholm kommer att bedriva grupperna med samma upplägg som 
tidigare. Båda grupperna ges vid två tillfällen per år om åtta tillfällen. 
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FÖRENINGSAKTIVITETER
Uppdatering av RFSL Stockholms strategiska plan
Under 2015 kommer RFSL Stockholm påbörja arbetet med att implementera den uppdaterade strategiska planen, 
bland annat genom att rikta om existerande resurser samt hitta ny finansiering för nya verksamheter.

År 2010 tog RFSL Stockholm fram en strategisk plan med namnet ”Strategisk plan för RFSL Stockholm 2010 – 
2020”. Mycket har hänt sedan strategin togs fram, till exempel då förbundet RFSL har en ny verksamhetsinriktning 
med nya prioriterade frågor och ett nytt principprogram. Samtidigt är RFSL Stockholms ekonomiska situation mer 
stabil med en väl fungerade verksamhet. 

Till följd av detta samt att föreningen nu är halvvägs in i den nuvarande strategin har styrelsen utvärderat och 
uppdaterat den strategiska planen under den andra halvan av 2014. Den nya strategiska planen höjer bland annat  
ambitionen när det kommer till organisationens opinionsbildande arbete och påverkansarbete samt den stöttande 
och sociala verksamheten. Vidare sätter den uppdaterade planen mål för att RFSL Stockholms verksamhet till 
större grad ska bedrivas utanför stadens citykärna och att insamlade medel samt medlemsantalet ska öka. 

Genomföra kampanj med fokus på opinionsbildning och insamling
Som en del av den uppdaterade strategiska planen kommer RFSL Stockholm under 2015 att genomföra minst 
en publik kampanj i syfte att samla in pengar till RFSL Stockholms arbete. Kampanjen syftar även till att i större 
grad engagera allmänheten, företag och beslutsfattare att vara med och arbeta för ett mer öppet Stockholm, där 
vi alla får ta plats, ingen diskrimineras och där livssituationen för hbtq-personer förbättras. Pengarna som samlas 
in genom kampanjen kommer att användas för att påverka politiker att förbättra situationen för hbtq-personer i 
Stockholm, men också för att RFSL Stockholm ska kunna bedriva en bredare social och stöttande verksamhet och 
fortsätta påverka stockholmarnas attityder och värderingar i en positiv riktning.

Arbete för att öka de insamlade medlen
I och med den uppdaterade strategiska planen höjs RFSL Stockholms ambitionsnivå inom flera områden. För att 
kunna finansiera den delvis nya inriktning samt stärka befintliga arbetsområden kommer ett ökat fokus läggas på 
att hitta nya finansieringsformer. Det rör sig bland annat om att undersöka möjligheterna att söka pengar från 
andra fonder och stiftelser och bedriva insamlingskampanjer där allmänhet och företag erbjuds att vara med och 
stötta RFSL Stockholm genom att skänka pengar. Fokus ska även ligga på att visa vikten av RFSL Stockholms 
stödverksamhet, riktad mot hbtq-personer, för beslutsfattare i Stockholm kommun och landsting. För att kunna 
finansiera en vidare verksamhet i fler kommuner i Stockholmsområdet kommer RFSL Stockholm att undersöka 
möjligheterna att få föreningsbidrag från andra kommuner i Stockholms län.

Utbildning i antirasism
Under 2014 togs RFSL Stockholms styrelse beslutet att vidareutbilda och ytterliga fördjupa RFSL Stockholms 
personal och styrelse gällande antirasism och antidiskriminering. Utbildningen ska ske delvis som en utbildn-
ingssatsning för att höja kompetensen hos personal och styrelse, men innefattar även granskning och uppdatering 
av verksamhetens samtliga styrdokument, med fokus på den existerande antirasistiska handlingsplanen. Önskan är 
att göra RFSL Stockholm till en mer inkluderande organisation, ge föreningen en bredare förståelse för de utman-
ingar som föreningen står inför och ge verktyg för praktisk implementering av frågor rörande antidiskriminering. 

För att genomföra denna satsning har Interfem, en feministisk och antirasistisk tankesmedja, upphandlats för 
att genomföra uppdraget. Delar av uppdateringen av styrdokumenten påbörjas under 2014 och den större delen 
genomförs under året 2015.

Biblioteket
Under 2015 planerar styrelsen att göra biblioteket mer lättillgängligt för medlemmarna. Tanken är att alla böcker 
ska märkas upp och läggas in i en databas för att på så sätt förenkla sökande efter böcker. I och med databasen 
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kommer RFSL Stockholm även digitalisera och förenkla utlånandet av böckerna. Planen är att förändringarna sker 
under sommaren 2015.

Transkalendern
Under 2015 kommer arbetet med Transkalendern fortgå under större delen av våren. Vilka transpersoner som 
synliggörs och vem som representerar vem är några av de viktigaste frågorna att som tas 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 Transkalendern.

Ambitionen är att kalendern finns färdig för tryck lagom till Stockholm Pride 2015. Kalendern säljs i övrigt med 
fördel lokalt på de arrangemang som RFSL Stockholm anordnar. Under 2015 kommer en policy för Transkalen-
dern att tas fram samt en logotyp och en grafisk profil.

Salong Q
Under verksamhetsåret kommer Salong Q att fortsätta satsa på större temadagar ett par gånger under året. RFSL 
Stockholm kommer även att undersöka vad som intresserar medlemmarna och om det finns ett behov av Salong 
Q, och i så fall vad Salong Q ska erbjuda för verksamhet.

Sommarfesten        
RFSL Stockholm kommer att fira in sommaren även 2015, via den numera årliga Sommarfesten. Sommarfesten 
blir ett litet minipride i RFSL Stockholms lokaler lagom tills skolorna slutar, semestern börjar och RFSL Stock-
holms verksamheter tar sommarlov. Mycket kärlek och värme utlovas för de som deltar.

Stockholm Pride
RFSL Stockholm kommer se över möjligheterna att stärka sin närvaro under Stockholm Pride i syfte att skapa mer 
engagemang för föreningen bland besökare, allmänhet, företag samt lokal- och regionalpolitiker.

RFSL Stockholm vill fortsätta att erbjuda intressanta samtal och politiska paneldebatter i dagsaktuella ämnen som 
har med livet i Stockholm som hbtq-person att göra. Stockholm Pride skapar även en möjlighet att sätta press på 
beslutsfattare att göra mer för att förbättra livssituationen för hbtq-personer. Föreningen vill erbjuda en arena för 
kunskapsutbyte och samtal med kommunala och enskilda aktörer som bedriver verksamhet som är viktig för hbtq-
personer och för att sprida och uppmuntra de goda och nyskapande exemplen.

RFSL Stockholm vill fortsätta att synas i Stockholm Pride genom medlemsvärvning med volontärer i ordensband 
med RFSL Stockholm-logga. Volontärerna bör vara välutbildade och föreningen ska sträva efter att ha förträffar 
i god tid. För att stärka upp medlemsvärvningen kommer även föreningen se över möjligheten att anlita profes-
sionella värvare under Stockholm Pride. Vidare kommer föreningen att undersöka hur eventet kan användas för 
att samla in mer pengar till verksamheten från företag.

Föreningen vill fortsätta att som medlemsförening i Stockholm Pride ge input och försöka bidra till att Pride-
eventet blir så bra som möjligt för alla.

Klubbfester under Stockholm Pride
I likhet med 2014 kommer RFSL Stockholm att arrangera minst en fest under Stockholm Pride för medlemmar 
och andra festivalbesökare. 

Transfesten
Transfesten är en fest primärt för transpersoner och deras vänner. Syftet med festen är att skapa en trygg och säker 
mötesplats specifikt för transpersoner under Stockholm Pride. RFSL Stockholm planerar att anordna Transfesten 
även under Stockholm Pride 2015. Festen har som ambition att kunna arrangeras med gratis inträde, då intäkterna 
från Transkalendern 2015 går till att täcka kostnaderna för festen. 
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Tjejfesten
Under de senaste åren har antalet besökare av Tjejfesten sjunkit markant. Efter utvärdering som gjorts av styrelsen 
bedöms orsaken till stor del bero på att Tjejfesten har banat väg för andra aktörer att arrangera fester för samma 
målgrupp. Styrelsen kommer därför under våren 2015 att analysera Tjejfestens framtid, för att se om målet att upp-
nå ett etablerat forum för tjejfester har uppnåtts eller om det finns ett fortsatt behov av RFSL Stockholms Tjejfest.

Medlemsgruppsdagen
Under 2015 kommer RFSL Stockholm fortsätta att anordna den obligatoriska medlemsgruppsdagen som infördes 
under 2014, och fortsätta att fortbilda föreningens medlemsgrupper i olika frågor. Det är av stor vikt att alla 
medlemsgrupper besitter samma kunskap gällande RFSL Stockholms arbetsområden, och hur RFSL Stockholm 
arbetar med exempelvis transfrågor och antirasistiska frågor. 

Forskningsprojektet VINNOVA
Det VINNOVA-finansierade projektet “Normkritiska vägar till ett värdigt åldrande” kommer att fortsätta under 
delar av våren 2015 med fler intervjuer. För projektet finns även ett arbete med att skapa en enkät med validerade 
frågor samt att ansöka om medel för att få analysera data som redan har insamlats inom andra enkäter av diverse 
offentliga myndigheter. En slutrapport för förstudien kommer att publiceras under 2015.

Transtemadagen
Under verksamhetsåret fortgår arbetet med att utveckla, förbättra och utvidga Transtemadagen. Ambitionerna 
att flytta ut Transtemadagen från RFSL Stockholms lokaler och på så sätt synliggöra transpersoner och transrät-
tigheter samt samarbete med andra organisationer för att göra detta verkligt är av största vikt. Transtemadagen ska 
vara modern och utvecklas i samklang med transvärlden. Innehållet bör vara aktuellt och anpassat efter frågor som 
både transpersoner och organisationer som jobbar med transfrågor efterfrågar. Transtemadagen hålls i anslutning 
till Transgender Day of  Visibility (31 mars).

Transgender Day of Remembrance
Ambitionerna för Transgender Day of  Remembrance inför verksamhetsåret är att fortsätta i samma spår som 
2014. Att kunna minnas och hedra bortgångna transsyskon är en viktig del i transcommunityt. Därför är det viktigt 
att ge en tid och plats till de som vill och behöver minnas. RFSL Stockholm kommer att fortsätta samarbeta med 
andra organisationer för att öka medvetenheten om dagen samt kunna nå så många transpersoner som möjligt.

World Aids Day
Ambitionerna för World Aids Day 2015 är att gå i samma spår som 2014, och fokusera på transpersoner. Det är av 
stor vikt att fortsätta synliggöra transpersoners relation till hiv och aids, särskilt med utgångspunkten att kunna ge 
transpersoner kunskap gällande hiv/STI då transpersoner ofta förbises inom detta område.

Vinterfesten
Vinterfesten är ett utmärkt tillfälle för RFSL Stockholm att tacka och visa extra uppskattning till
föreningens medlemmar, aktivister och volontärer för det året som har gått. Under 2015 kommer RFSL Stockholm 
att fortsätta anordna och utveckla Vinterfesten tillsammans med föreningens aktivister och medlemmar. Priset för 
Årets Eldsjäl delas också ut under festen.

Gemensam jul
RFSL Stockholm ämnar fortsätta att anordna en mötesplats på julafton dit medlemmar och icke-medlemmar kan 
komma tillsammans oberoende av religion.

Medlemsgrupper
Under verksamhetsåret 2015-mars 2016 kommer RFSL Stockholms medlemsgrupper att fortsätta sina verksam-
heter riktade mot olika grupper inom föreningens medlemsskara. Under året ämnar styrelsen att fortsätta att 
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långsiktigt förstärka kontakten med medlemsgrupperna. En metod för detta är att precis som 2014 arrangera ett 
“Öppet Hus” innan årsmötet där medlemmar kan lära känna medlemsgrupperna och styrelsen närmare.

Nedan finns ett antal medlemsgruppers plan för verksamhet under 2015 till mars 2016. 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. Intentionerna för aktivistgruppen 2015 är att få till en stabil grupp med regel-
bundna träffar. 

Lesbians who tech
Lesbians who tech are planning to have regular happy hours during 2015. The group will also be planning activities 
that helps with development of  a support network for the group’s target group.

There will be a summit in the US for Lesbians Who Tech between February 27th and March 2nd, which is available 
to everyone who is interested. The coordinator of  Lesbians who tech will participate in this summit, hoping to be 
able to bring more information and help to the local Lesbians Who Tech group in Stockholm.

Nätverket Stolta Föräldrar till hbtq-barn
En arbetsgrupp i nätverket har bildats under 2014, Internationella gruppen, med syfte att planera för Stockholm 
Pride 2015. Gruppen har bjudit in flera systerorganisationer från andra europeiska länder till Stockholm Pride, där 
det är tänkt att ordnas ett seminarium i Pride House med fokus på hbtq-frågor utifrån ett barn- och föräldraper-
spektiv. Gruppen hoppas att besöket av systerorganisationerna kan vara inledningen av ett närmare samarbete. 

Operabögarna
De informella kontakterna som Operabögarna använder kommer att fortsätta genom gruppens sidor på Facebook 
och QX. I dagsläget är inga arrangemang planerade, men någon form av operaresa bör ske till Göteborg eller 
Malmö under året, samt enligt tradition en ”Glöggfrossa” i december 2015. 

Transanhöriggruppen (TAG)
TAG planerar under 2015 att ha sex sammankomster för medlemmar, tre under vårterminen och tre under höst-
terminen. Förutom att fortsätta att vara stöd till varandra i gruppen avser TAG att vid ett ökat antal tillfällen ta till 
sig annan expertis på trans, utifrån olika infallsvinklar. Flera idéer om detta finns men inga externa föreläsare är 
ännu inbokade. Nya medlemmar är välkomna till gruppen.

Transcaféet
Under 2015 fortsätter Transcaféets caféträffar att fortsätta hållas den andra tisdagen varje månad, utom i juli. Det 
blir därmed 11 träffar. Den bekräftande och kamratstödjande delen av verksamheten kommer fortsatt att priorit-
eras. Det blir också som under 2014 en del särskilda programpunkter, om till exempel transvården.
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