
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 13 mars. Vi lämnar 2015 bakom 
oss med många stora framsteg i vår förening: ett stärkt politiskt påverkansarbete, en 
mycket uppskattad Transfest under Stockholm Pride och nya spännande projekt. 
Samtidigt ser vi flera negativa händelser i samhället, som ett allt växande hat mot 
olika grupper i samhället och ett växande stöd för rasistiska organisationer och 
partier. RFSL Stockholms kamp för hbtq-personers rättigheter behövs därför mer 
än någonsin, för att utvecklingen mot ett öppnare samhälle inte ska gå i motsatt 
riktning. 

Därför ser vi fram emot ett 2016 med stora möjligheter att göra en skillnad för 
Stockholms hbtq-personer. I början av året kommer RFSL Stockholm att ta be-
slut om ett politiskt program, där vi benar ut vilka sakfrågor som är viktiga för oss 
att driva politiskt, och hur vi ska driva de olika frågorna. Processen att ta fram det 
politiska programmet har delvis gjorts möjligt tack vare input som medlemmarna 
har kommit med i vår medlemsenkät. Tack vare de svaren och ett hårt arbete från 
styrelsen har vi därför en fantastisk grund att utgå ifrån i vårt arbete för att göra 
Stockholm till den bästa staden som den kan vara för hbtq-personer. Vi kommer 
självklart också att fortsätta driva och utveckla våra stödverksamheter, vårt hiv-
preventiva arbete och alla de olika medlemsgrupper som finns i föreningen, och 
fortsätta utforma vår verksamhet så att våra medlemmar kan känna att RFSL  
Stockholm är en plats för alla. 

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. 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 
hbtq-communityt på agendan! 

Vi hoppas på att träffa dig under årsmötet den 13 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!

Vänliga hälsningar 
Styrelsen för RFSL Stockholm

NYHETSBREV 
ÅRSMÖTESINBJUDAN

Stockholm



Kallelse för årsmötet
Medlemmar i RFSL Stockholm kallas till årsmöte.

Dag: Söndagen den 13 mars 2016
Tid: kl 14.00-18.00
Plats: Hyllan, Huset, Sveavägen 59, Stockholm
Medtag ditt medlemskort för registrering!

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

”Öppet hus” 
innan årsmötet
Den 13 mars, samma dag som RFSL Stockholms års-
möte, 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 13:00 och håller på fram till 14:00, 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 vice ordförande Julle 
Bergenholtz via  
julle.bergenholtz@stockholm.rfsl.se.

Funkisprojektets 
hbtq-häng
Funkisprojektet är projektet för dig som är hbtq-person 
och som har erfarenhet av kognitiv funktionsnedsätt-
ning. 

Hbtq-hänget är för dig som är en hbtq-person eller
som funderar på vem du är. Hbtq-hänget är en plats där
du kan träffa andra personer som har liknande erfaren-
heter som du.

Datum: 28 januari, 25 februari, 31 mars, 
28 april och 26 maj
Tid: Mellan kl. 18:00 och kl. 21:00.
Plats: Reimersholmsgatan 59. På våning minus 3.
Det är gratis att komma till hbtq-hänget.

Har du frågor? Kontakta Johanna Nyberg
Telefon: 073 520 51 94
johanna.nyberg@rfsl.se

iii. Kassör
iv. Övriga ordinarie ledamöter**
**vid val av övriga ledamöter kan även t.ex. vice ordfö-
rande, sekreterare eller andra benämnda ledamotspos-
ter utses
b. Kongressombud
c. Valberedning
d. Revisorer
e. Ev arbetsgrupper/övriga förtroendevalda
14. Övriga frågor (ej beslutsfrågor)
15. Mötets avslutande.

Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 
den 13 februari på info@stockholm.rfsl.se. Styrelsen 
planerar att föreslå årsmötet stadgeändringar genom 
proposition. Handlingar för ärenden som ska behand-
las vid årsmötet ska vara tillgängliga för medlemmarna 
senast den 27 februari vid RFSL Stockholms kansli och 
på www.rfslstockholm.se. För övriga frågor kontakta  
info@stockholm.rfsl.se.



Glöm inte att förnya 
medlemskapet!
RFSL Stockholm är ingenting utan våra medlemmar. 
Utan en stark folkrörelse av hbtq-personer är det svårt 
att förändra lagar som missgynnar och diskriminerar 
hbtq-personer, och ännu svårare att förändra attityder 
runt om i samhället.

Vi vill därför uppmana dig, om du inte redan har gjort 
det, att förnya ditt medlemskap i RFSL Stockholm, och 
fortsätta stödja vårt arbete för att göra Stockholm till en 
bättre stad för hbtq-personer.  

Att förnya sitt medlemskap är lätt som en plätt! Allt du 
behöver göra är att sätta in medlemsavgiften som är på 
100 kronor till RFSL:s bankgiro 5824-1944. När du gör 
din betalning, ange ditt medlemsnummer (numret står 
på ditt medlemskort) och avdelning (i ditt fall RFSL 
Stockholm). Du som är upp till 26 år blir dessutom au-
tomatiskt medlem i RFSL Ungdom vid förnyat medlem-
skap. Om du inte har ditt medlemsnummer tillgängligt 
eller om du på annat sätt behöver hjälp med att förnya 
ditt medlemskap kan du alltid kontakta:
 medlemskap@rfsl.se, så får du hjälp. 

Tillsammans gör vi skillnad! TACK för att du är med i 
Sveriges bästa hbtq-rörelse!

Upptäck våra 
medlemsgrupper
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!

Medlemsgrupperna i RFSL Stockholm drivs av med-
lemmar som tillsammans delar ett intresse, vill träffa 
andra hbtq-personer eller har gemensamma utmaning-
ar som de vill diskutera med likasinnade. Kort sagt är 
medlemsgruppen en plats dit du kan gå, vara dig själv 
och ägna tid åt saker du tycker är roliga eller viktiga!

Just nu har RFSL Stockholm cirka 15 olika medlems-
grupper som anordnar allt från sociala träffar för äldre 
hbtq-personer och transpersoner till idrottsträningar, 
bokläsning och brädspel. Alla medlemsgrupper och vad 
de gör kan du hitta information om på:
http://rfslstockholm.se/medlemsgrupper. Där finns även 
kontaktuppgifter till den person eller de personer som 
leder gruppen.
 
Hoppas vi ser dig i någon av RFSL Stockholms med-
lemsgrupper!

RFSL Stockholms medlemsgrupp Lambda IF är till för 
dig som är hbtq och vill idrotta med andra hbtq-perso-
ner.

Nu har gaygympan startat att gympa för terminen. Nytt 
för i år är att Gaygympan bytt både lokal och tid! Alla 
aktiviteter håller numera till på Friskis & Svettis Sveavä-
gen, ingång Kungstensgatan 39 vid T – Rådmansgatan. 

Där håller Gaygympan till på onsdagar 19.30 till 20.25 i 
Stora salen.

Efter gympan finns gott om tid för bastu och avkopp-
ling. Lokalerna stänger 22.00. Gympan är gratis för 
medlemmar. Gaygympan kör ett medelpass men med 
viss individuell anpassning. Det går att ta det lite lugna-
re och göra alternativa övningar men också att ta i lite 
hårdare. Gympan anpassas efter deltagarna ochHasse 
som leder gympan har 35 års erfarenhet av att leda olika 
grupper.

Välkommen! Om du har frågor, kontakta Gaygympan 
via: lambdaif@stockholm.rfsl.se.

Kom på 
Gaygympan!



Upptäck projektet Barn av vår tid
Nu är vi i full gång inom projektet Barn av vår tid, ett 
projekt som vänder sig till hbtq-personer som är eller 
vill bli föräldrar. På vår webbplats www.hbtqfamiljer.se 
hittar du juridisk, medicinsk och praktisk information 
som kan vara bra att ha koll på inför ett föräldraskap. 
Vår webbplats kommer under 2016 även att fyllas på 
med nya texter samt översättas till engelska, arabiska 
och lättläst svenska.  Så håll utkik där. 

Anmäl dig till vårens Transit-grupper
Nu är det dags att anmäla sig till vårens Transit-samtals-
grupper i Stockholm. Grupperna ges till transpersoner 
mellan 15-25 år.
 
Samtalsgruppen
Samtalsgruppen ges till unga personer som identifie-
rar sig som trans på något sätt. Exempelvis ickebinär, 
transsexuell, genderqueer. Gruppen ges en vardagkväll i 
veckan, under åtta veckor. Gruppen hålls av två perso-
ner som själva identifierar sig som transpersoner.

Samtalsgruppen startar den 10 februari.
Anmäl dig genom att skicka ett mejl med till: 
transit@stockholm.rfsl.se
Märk mejlet: Samtalsgrupp

I mejlet får du gärna skriva ditt namn (ditt valda namn), 
din ålder och något kort om varför du vill gå gruppen. 

Mer information
Den senaste informationen hittar du alltid på vår hemsida, 
eller i vår sida på Facebook, sök ”RFSL Stockholm”. Vill du 
bidra med nyheter till nästa medlemsbrev? Kontakta då RFSL 
Stockholms vice ordförande 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 
webbplats hittar du även direktnummer och mailadresser till 
personalen på vårt kansli.

Hemsida: www.rfslstockholm.se 
Besöksadress: Sveavägen 59, Stockholm T-bana: Rådmans- 
gatan
E-post: info@stockholm.rfsl.se
Kontakta ordförande Johanna Grant Axén
Telefon: 0767-876551
E-post: johanna.grant.axen@stockholm.rfsl.se

Alla som vill gå gruppen får det, om det finns plats.
Om du har frågor går det bra att mejla de till: 
transit@stockholm.rfsl.se.

Här kan du läsa mer om grupperna: 
http://rfslstockholm.se/ung/samtalsgrupp/.

Stödgruppen
Transit håller även i en stödgruppunder våren. Stöd-
gruppen ges till unga transsexuella, och/eller unga som 
befinner sig inom vården för transsexualism. Gruppen 
ses en vardagkväll i veckan, under åtta veckor.  Dessa 
startade den 21 januari, men om du har några frågor om 
gruppen eller är intresserad av att delta, maila då  
transit@stockholm.rfsl.se och märkmejlet STÖD-
GRUPP. Du kan läsa mer om stödgruppen här:  
http://rfslstockholm.se/ung/stödgrupper/.

Inom projektet anordnar vi också föräldrakurser, 
mötesplatser för barn i regnbågsfamiljer samt föreläs-
ningar och workshops. Datum för dessa verksamheter 
hittar ni på projektets webbplats eller vår gilla-sida på 
Facebook; HBTQ Familjer.

Hoppas att vi ses!

RFSL Stockholm är medlem i Stockholm 
Pride vilket gör att vi är intresserade av 
att Stockholm Pride blir ännu bättre.
Därför hoppas vi nu att du vill vara med 
och svara på en enkät som Stockholm 
Prides valberedning har tagit fram. 
Syftet med enkäten är att ta fram under-
lag för hur Stockholm Pride som orga-
nisationen och dess festivalarbete kan 
utvecklas. Din medverkan är frivillig och 
anonym och du kan välja att svara på så 
många eller så få frågor du vill. Enkäten 
kan besvaras till och med den 31 januari 
och nås via denna länk:  
https://sv.surveymonkey.com/r/20160131.

Påverka 
Stockholm Pride!


