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RFSL Stockholms verksamhetsplan presenterar vad föreningen ämnar göra under 2016 inom 
projekt och övrig verksamhet för att ta ytterligare steg i att uppnå föreningens långsiktiga mål 
om ett samhälle fritt från heteronormen. Planen innehåller tilltänkta aktiviteter och mål avseen-
de föreningens ekonomi, kommunikation, politiska påverkan, kansliprojekt, styrelseprojekt och 
medlemsverksamhet.
 
Under 2015 inleddes ett flertal interna processer i föreningen som syftar att effektivisera arbete  
rörande ekonomi, verksamhetsuppföljning samt föreningens politiska påverkansarbete. Fören-
ingen har under de senaste åren långsiktigt arbetat med att bygga upp strukturer för att klara 
eventuella kommande kriser. Detta arbete, även om det inte är helt slutfört, har utvecklats till den 
grad att föreningen nu har möjlighet att lägga resurser på att växa och utvidga verksamheten i 
enlighet med RFSL Stockholms strategiska plan.  Styrelsen kommer därför under 2016 att lägga 
vikt vid att skapa framtida projekt som tydligare är anpassade för de strategiska mål som RFSL 
Stockholm har satt upp, så att den ambition som finns för 2020 ska vara möjlig att uppnå.
 
En viktig del i att nå föreningens strategiska mål kommer att ligga till grund i det politiska pro-
gram som RFSL Stockholm kommer att anta i början av 2016. Med programmet som ledstjärna 
kommer RFSL Stockholms politiska ambitioner och sakfrågor att tydliggöras, vilket kommer att 
vara ett ovärderligt verktyg för att stärka RFSL Stockholms politiska positioner och kontakter. 
Föreningen kommer även fortsätta att lägga ner mycket arbete på att vara en så inkluderande och 
öppen organisation som möjligt. Ingen ska behöva känna att RFSL Stockholm är en förening där 
de inte får vara den de är, och föreningen kommer fortsatt att arbeta för att alla delar av organisa-
tionen får verktygen för att göra detta till verklighet.

Vi ser med stor förväntan och entusiasm fram emot det kommande verksamhetsåret i RFSL 
Stockholm. Det finns just nu många delar i samhället som har oroande utvecklingar, främst den 
växande rasismen och det allt mer öppna hatet, men tillsammans kan vi verka för ett samhälle 
där alla människor är jämlika. Det är med den visionen vi går in i 2016 med hopp, handlingskraft 
och beslutsamhet, och vi hoppas att du också vill vara med och bidra till denna ambition.

INLEDNING 
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RFSL Stockholm ska fortsätta med det strategiska och långsiktiga arbetet för en stabil ekonomi 
för att kunna fortsätta arbetet med att uppnå föreningens uppsatta mål.

Styrelsen och kansliet ska arbeta med 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. 

RFSL Stockholms styrelse ska i samverkan med personalen, genom ett långsiktigt strategiskt  
arbete med bidrags- och projektansökningar, åstadkomma stabilitet för föreningen så att det möj-
liggör ett bra arbete för Stockholms alla hbtq-personer.

RFSL Stockholm ska i sina kontakter med bidragsgivare understryka vikten av långsiktig finan-
siering av föreningens alla kärnverksamheter som ett komplement till den projektfinansierade 
verksamheten. 

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.

EKONOMISK 
  STABILITET
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INTERNA 
  PROCESSER
Under 2015 påbörjade styrelsen ett arbete med att se över interna processer och policys med 
syftet att försäkra kvalitet, konsekvent genomförande och tydlighet inom verksamhet och styrelse. 
Detta är ett pågående arbete som fortgår även under 2016. 

Strategisk plan för 2015-2020
Under 2016 kommer RFSL Stockholm att fortsätta arbeta i linje med den uppdaterade strategis-
ka planen och implementeringen av denna. Planen kommer även vid behov uppdateras för att 
förenkla uppföljning och prioriteringar. Att dela upp den strategiska planen i en separat plan för 
projekt och en för interna processer är ett förslag som kommer utforskas vid en revidering. Fokus 
för under året kommer att vara på implementering och styrning av verksamheten.

Antirasism och antidiskriminering
Som en del av RFSL Stockholms strategiska plan fortsatte arbetet med att vidareutbilda och 
ytterligare fördjupa RFSL Stockholms personal och styrelses kunskap gällande antirasism och 
antidiskriminering.  Önskan är att göra RFSL Stockholm till en mer inkluderande organisation, 
ge föreningen en bredare förståelse för de utmaningar som föreningen står inför och ge verktyg 
för praktisk implementering av frågor rörande antidiskriminering. RFSL Stockholm vill därför 
fortsätta sin granskning och uppdatering av verksamhetens samtliga styrdokument och den tidi-
gare antirasistiska handlingsplanen som löpte ut 2015.

Under 2015 genomfördes en utbildningssatsning för att höja kompetensen hos personal och sty-
relse. Utbildningen hölls av Interfem, en feministisk och antirasistisk tankesmedja. Utbildningen 
genomfördes under 2015 och uppdatering av styrdokument pågår även under 2016, där arbetet 
med en ny antirasistisk handlingsplan även är inkluderat. Efter utvärdering av tidigare antirasis-
tisk handlingsplan lyftes viktiga aspekter fram, där den stora lärdomen var mätbarhet och tyd-
lighet. Under 2016 arbetas en ny handlingsplan fram mellan styrelse och kansli, för att fortsätta 
stärka föreningens arbete med inkludering och antidiskriminering.  Som en del av detta arbete 
uppdateras även föreningens tillgänglighetspolicy. 

Lokaler
Under 2016 kommer föreningen att arbeta med lokalfrågan för att säkerställa att RFSL Stockholm 
har ändamålsenliga, tillgängliga lokaler till en kostnad som föreningen har råd med. I och med 
Stockholms stads försäljning av lokalerna till en privat hyresvärd under 2014 arbetar RFSL Stock-
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holm med att följa utvecklingen i hyresvärdens hanterande av lokalen. RFSL Stockholm har för 
tillfället bindande kontrakt och hyresavtal, men då hyran på sikt kan höjas kan föreningen tvingas 
leta efter en ny lokal.

Tillgänglighetsarbete
Under 2015 utarbetades en tillgänglighetspolicy i samarbete mellan RFSL Stockholm, RFSL och 
RFSL Ungdom. Den övergripande tillgänglighetspolicyn kommer under 2016 att anpassas utifrån 
respektive organisations specifika behov.

RFSL Stockholm kommer under 2016 att utöka sitt tillgänglighetsarbete genom att anpassa den 
nyligen framtagna tillgänglighetspolicyn till RFSL Stockholms specifika verksamheter och behov. 
När tillgänglighetspolicyn är anpassad kommer arbetet att fortsätta genom att implementera den 
i RFSL Stockholms samtliga verksamheter.

Arbete för att öka insamlade medel
RFSL Stockholm har en ambition att öka föreningens insamlade medel och kommer under 2016 
fortsätta arbete för att stärka föreningens finansiering. Detta rör sig bland annat om att undersö-
ka möjligheterna att söka pengar från andra fonder och stiftelser, utöka medlemsantalet samt att 
bedriva insamlingskampanjer där allmänhet och företag erbjuds att vara med och stötta RFSL 
Stockholm genom att skänka pengar. Fokus kommer även vara att visa vikten av RFSL Stock-
holms 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 fortsätta undersöka möjligheterna att få föreningsbidrag från andra 
kommuner i Stockholms län.

Uppdatering av policydokument
Under 2015 började RFSL Stockholm med att se över och uppdatera äldre policydokument (som 
exempelvis tillgänglighetspolicyn) för att RFSL Stockholms uppdaterade arbetssätt också ska 
synas i dessa dokument. Detta arbete kommer att fortgå under 2016, och förhoppningen är att en 
arbetsgrupp under året ska tillsättas som får i uppdrag att ge förslag på uppdateringar av doku-
menten.

Aktiviteter
RFSL Stockholm kommer under 2016 att:
• Arbeta fram och anta en ny antirasistisk handlingsplan.
• Undersöka lokalsituationen för att se över ifall föreningen behöver byta lokaler.
• Tillämpa den nyligen antagna tillgänglighetspolicyn för att tillgängliggöra RFSL Stockholms 

verksamheter och lokaler.
• Genom information, marknadsföring och politisk påverkan arbeta för att öka insamlade 

medel till föreningen.
• Tillsätta en arbetsgrupp med uppdraget att ge förslag på uppdateringar och revideringar av 

existerande policydokument.
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RFSL Stockholm ska präglas av ett bra, öppet och prestigelöst samarbetsklimat samt en tyd-
lig 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. Nyhets-
breven läggs ut på föreningens webbplats och finns även i fysisk form uppsatt på RFSL Stock-
holms 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 2015 informerade RFSL att ett nytt system för medlemsutskick kommer att tas fram under 
vårterminen 2016. RFSL Stockholm kommer med anledning av detta att avvakta eventuell upp-
handling av annat utskicksverktyg för att se hur väl anpassat det nya systemet kommer att vara till 
RFSL Stockholms behov. 

Föreningens webbplatser (www.rfslstockholm.se och rfslstockholm.com) 
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. 

Under slutet av 2015 lanserade RFSL sin nya webbplats, där tanken är at RFSL Stockholm och 
andra avdelningar också på lång sikt ska ingå i samma webstruktur. RFSL Stockholm kommer 
under året att bevaka utvecklingen i detta arbete för att utröna när denna förändring kommer att 
ske. Utifrån detta är det osäkert vilka satsningar som ska göras på den nuvarande webbplatsen. 
RFSL Stockholm planerar dock att göra webbplatsens kommunikation kring insamling tydligare 
och mer iögonfallande, för att bidra till föreningens insamlingsarbete.  Föreningen har också som 
ambition att förbättra bildkommunikationen på webbplatsen, då många sidor för närvarande 

KOMMUNIKATION
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saknar bilder som levandegör hur RFSL Stockholms verksamhet ser ut.

I slutet av 2014 lanserade RFSL Stockholm den engelska webbplatsen rfslstockholm.com med 
statisk information om organisationen. Webbplatsen är tänkt att erbjuda kunskap om förening-
ens verksamheter på engelska för medlemmar och intressenter som inte kan svenska. Under året 
kommer en kvalitetsgenomgång att göras av webbplatsen, för att försäkra att relevant och uppda-
terad information om webbplatsen finns tillgänglig.

Sociala medier  
RFSL Stockholm använder Facebook-sidan “RFSL Stockholm” och Twitterkontot “@RFSLsthlm”, 
vilka är tänkta att uppdateras kontinuerligt. Facebook och Twitter ska fungera som plattformar 
för tvåvägskommunikation; logginlägg, meddelanden och ”mentions” ska i möjligaste mån be-
svaras. Föreningen arbetar också med Facebook och Twitter i de externfinansierade projekt som 
föreningen driver, vilket gör att RFSL Stockholms sammanlagda verksamhet når ut i en betydligt 
större grad än enbart föreningens generella sociala medier. Under 2016 planerar RFSL Stockholm 
att fortsätta utveckla de strategika tankar och idéer som har använts under 2015 för att tydligare 
bestämma vad som ska kommuniceras via sociala medier och hur detta ska göras.

Externa kanaler  
När så är lämpligt och ekonomiska möjligheter finns annonserar föreningen i externa kanaler 
som når våra målgrupper, såsom i QX och i andra externa webbplatser och tryckta medier.

Kommunikationspolicy
Under 2015 föddes tanken med att skapa en kommunikationspolicy, som är tänkt att bli ett in-
ternt dokument som reglerar hur RFSL Stockholms olika kanaler ska användas, uppdateras och 
administreras. I policyn ska det göras tydligt vilka befogenheter och ansvar som både styrelsen 
och personalen har gällande RFSL Stockholms generella kommunikationsarbete, för att skapa 
ett kontinuerligt kommunikationsflöde som ger en inblick i den stora bredd av verksamhet som 
RFSL Stockholm erbjuder. Policyn är tänkt att färdigställas under vårterminen 2016.

Aktiviteter  
Under verksamhetsåret ämnar föreningen att:
• I samband med RFSL Förbundets framtagande av nytt medlemsutskickssystem ta beslut om 

hur föreningens medlemsutskick ska se ut i framtiden.
• Hålla kontinuerlig kontakt med RFSL Förbundet för att se när en överflyttning av RFSL Stock-

holms webbplats är aktuell, och utifrån det planera satsningar på den egna webbplatsen.
• Förstärka synligheten av att en kan skänka pengar till RFSL Stockholm på föreningens webbplats.
• Göra en kvalitetsgenomgång av den engelska webbplatsen rfslstockholm.com
• Stärka bildkommunikationen på RFSL Stockholms webbplats.
• Stärka det strategiska arbetet i sociala medier.
• Ta fram en intern kommunikationspolicy.
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RFSL Stockholm ska bedriva politik för föreningens målgrupper och vara en stark aktör gällan-
de mänskliga rättigheter och hbtq inom Stockholmsregionen. RFSL Stockholm ska ses som en 
naturlig remissinstans av beslutsfattare och ska betraktas som en viktig aktör av regionala och 
lokala politiska organ. RFSL Stockholm ska stärka sina samarbeten och kontakter med andra 
nätverk och organisationer som verkar inom dess verksamhetsområden. Strukturen för RFSL 
Stockholms politiska arbete har under de senaste åren medfört en tröghet i föreningens förmåga 
att snabbt agera på den rådande politiska situationen och att aktivt bedriva politisk påverkan. 
Det yttersta ansvaret för den politik som RFSL Stockholm driver ligger hos föreningens ideella 
styrelse och ingen tydlig process för påverkansarbetet har varit på plats. För att stärka föreningens 
påverkansarbete har olika åtgärder tagits, där en ny arbetsordning med ett politiskt utskott att 
bereda frågorna varit en del.  

RFSL Stockholm kommer att fortsätta arbetet med att färdigställa och aktualisera det lokala po-
litiska program som jobbats fram under hösten 2015. Det handlar bland annat om prioriteringar i 
föreningens lokala politiska påverkansarbete, hur föreningen ska kunna få ännu fler engagerade 
och hur kontakterna med lokala politiker i olika frågor ska se ut. Frågor som RFSL Stockholm vill 
driva inkluderar behovet av asylboende för hbtq-flyktingar och de ökade behoven för Egalia, som 
idag inte kan släppa in alla ungdomar som köar utanför. Ett flertal andra frågor finns också på 
agendan och kommer att synas i det politiska programmet.

Under 2015 arbetade RFSL Stockholm med att arbeta med att skapa en hållbar struktur och ruti-
ner för det politiska arbetet. Detta kommer föreningen fortsätta med under 2016. Utöver detta har 
föreningen som ambition att: 

Aktiviteter
• Ta fram ett politiskt program för föreningen som stakar ut vilka politiska frågor föreningen 

ska driva och hur detta ska göras.
• Under 2016 fortsätta arbeta på att stärka RFSL Stockholms samarbeten och kontakter med an-

dra nätverk och organisationer som verkar inom föreningens verksamhetsområden samt med 
stadens beslutsfattare. Under året planeras därför att bjuda in verksamma politiker, bidrags-
givare och aktörer inom Stockholm stad och landsting för att informera om RFSL Stockholms 
verksamhet, lyfta fram erfarenheter och ge möjlighet till diskussion.  Minst ett tillfälle plane-
ras för fokus på frågor för landstinget och ett för Stockholms stad. 

• Stärka RFSL Stockholms externa kommunikation gällande prioriterade politiska frågor

POLITISKT 
  ARBETE
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• Engagera fler medlemmar i det politiska arbetet och underlätta för medlemmar och aktivister 
att engagera sig i föreningens politiska arbete   

• Genomföra en mindre kartläggning av vilka politiska frågor medlemmarna anser vara prioriterade
• Undersöka möjligheten till att genomföra insatser för att öka engagemanget för hbtq-frågor 

bland allmänheten, företag och politiker.
• Kontinuerligt följa upp det påverkansarbete som redan utförts och ta kontakter med nya poli-

tiker i Stockholms stad och Stockholms läns landsting.
• Fortsätta det politiska arbetet mot Stockholms Stad för att staden ska finansiera en hbtq-fri-

zon under Eurovision Song Contest i maj, och stärka de kontakter som RFSL Stockholm har 
initierat under 2015.

 
Ambitioner under 2016
RFSL Stockholm arbetar med breda politiska frågor och tydliga prioriteringar med mål att dessa ska 
revideras årligen och där fokus är att förbättra helhetssituationen för hbtq-personer i Stockholm. 

Några av RFSL Stockholms planerade områden för 2016 är att:
• Arbeta aktivt för att stärka och stödja asylsökande och nyanlända hbtq-personers rättigheter i 

Stockholm samt arbeta för finansiering av nödvändiga projekt för målgruppen.  
• 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-ung-

domar 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. 

• Driva frågan om att normkritisk pedagogik ska få ett större genomslag i skolan och att arbetet 
för att minska ohälsan bland hbtq-personers stärks.

• Vara en aktiv röst för mänskliga rättigheter och hbtq under Stockholms värdskap av Eurovi-
sion Song Contest.
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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 sjukdomar) i gruppen män som 
har sex med män (MSM). Det långsiktiga målet med RFSL Stockholms arbete är därför att upp-
nå 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 verk-
samheter 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 enskil-
da 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 RFSL Stockholm ser till både psykosocial, fysisk och sexualhälsa. 

Hbtq-Hälsa kommer under 2016 att bedriva hälsofrämjande och förebyggande arbete riktat mot 
homo- och bisexuella samt transpersoner med syftet att ge bättre förutsättningar för målgrupper-
na att positivt påverka den egna livssituationen ur ett hälsoperspektiv. 

RFSL Stockholms hälsoarbete har två huvudinriktningar. För det första handlar det om att ge-
nom egna verksamheter 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 som föreningen bedri-
ver. 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 
  HÄLSA



13

hbtq-personer oss kunskaper och erfarenheter som kan användas i påverkansarbete och kun-
skapsspridning för andra.

Ordinarie verksamheter

Migrationskonsultation
RFSL Stockholms migrantkonsulent erbjuder stödsamtal till personer som migrerat till Sverige 
rörande asylfrågor, kontakter med myndigheter, psykosocialt stöd för nyanlända hbtq-personer 
och deras anhöriga. Samtalen handlar om rättigheter och skyldigheter i för nyanlända i Sverige. 
En annan viktig del av arbetet är samtal kring säkrare sex, hiv/aids och STI, RFSL:s verksamhet 
Testpoint, hälsosamtal (primärprevention), identitet och sexualitet. Migrantkonsulenten arbetar 
även sekundärpreventivt med personer som lever med hiv och har nära samarbeten med Venhäl-
san och andra kliniker i Stockholms stad, Posithiva Gruppen och Noaks Ark för att hjälpa klien-
ternas skiftande behov.

Aktiviteter under 2016
• Att fortsätta samtalsstödet 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.

• Att se till att alla nyanlända och deras närstående får tillgänglighet till hälsosamtal hos mig-
rantkonsulenten och Migrationsverkets samarbetspartners samt se till att alla nyanlända som 
migrantkonsulenten träffar blir medvetna om sin hiv-status snarast. Genom detta bidrar RFSL 
Stockholm till att minska hiv och andra STI hos nyanlända hbtq-personer och deras anhöriga.

• Att ge information till hiv-positiva hbtq-personer om hur de kan leva med sin hiv infektion/
status och undvika andra STI-infektioner.

• Se till att material som publiceras av RFSL Stockholm är tillgängliga på relevanta språk ge-
nom fortlöpande behovsanalys och nyproduktion av översättningar, samt upprätthållande av 
material på de språk som redan finns.

• Att fortsätta samarbetet med RFSL Förbundet och RFSL Newcomers som möter många nyan-
lända. Samarbete kommer även att ske med RFSL Stockholm Newcomer ifall en sådan grupp 
bildas under 2016. 

• Att migrantkonsulenten deltar i handledning regelbundet. 
• Att migrationskonsulenten får ta del av kunskapsinhämtning genom konferenser (Nordic 

meeting och tjänstemannaträff) samt relevanta kurser både 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 Sexper-
ternakonceptet 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. Vi tillämpar ett strikt peer-education-perspektiv och jobbar 
aktivt för att informatörsgruppen ska spegla målgruppen utifrån ålder, kropp, hivstatus, hudfärg 
och språk med mera. Till hjälp har informatörerna en kondombar som Sexperterna metodut-
vecklade fram 2010, och som syftar till att öppna för samtal om kondomer, kondomstorlekar, test-
ning och mycket annat. För 2016 kommer Sexperterna att underhålla Kondombaren och informa-
törernas handbok, rekrytera nya Sexperter och arbeta med nya kampanjer. 
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Sexperterna Kinema
Den här verksamheten riktar sig till män som går till Stockholms videoklubbar i syfte att knyta 
sexuella kontakter. Under 2016 kommer Sexperterna fortsätta samarbetet med samtliga video-
klubbar som finns i Stockholm, vilket inkluderar den bastuklubb som öppnade under senhösten 
2015.

Verksamheten är en strukturell intervention, 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 definie-
rar sig inte som homo- eller bisexuella. 

Webbplatser
Under 2016 kommer sexperterna.org att byggas om från grunden med fokus på tillgänglighet, så 
att det kan nå ut till så många som möjligt. 

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 för 
mer permanenta placeringar, och en engångsversion som används på mer tillfälliga arenor.

Kampanjarbete
Sexperterna har en årlig större kampanj och om möjlighet ges också mindre kampanjer och 
repriser av de större. Under 2016 kommer Dejtingboken att lanseras, som riktar in sig på dejting 
och MSM, och tar upp ämnen som många går runt och tänker på men inte vågar kommunicera. 
Under 2016 påbörjas arbetet med en uppföljare till Dejtingboken med inriktning på relationer. 

SMS-påminnelse 
Australiensisk forskning visar att det går att öka regelbundenheten i hiv-testning genom SMS-på-
minnelser. 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
Då RFSL-chatten är nedlagd sedan 2015 kommer Sexperternas chatt att fortsätta via frågelådan, 
Facebook och Qruiser/QX.se. På dessa arenor möter Sexperterna målgrupperna MSM och trans, 
där volontärer besvarar frågor om säkrare sex. 

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 hivprevention. Samtliga konferenser har gett konkreta resultat för Sexperternas 
verksamheter. RFSL Stockholms nionde Sexhälsokonferens kommer att genomföras om finan-
siering fås under hösten 2016. Tänkbara fokusområden kan vara biomedicinsk prevention men 
andra idéer finns presenterade i sammanfattningen från den sjunde sexhälsokonferensen.

Annonsering och trycksaker 
RFSL Stockholm gör informationsmaterial och annonser, dels för lokalt bruk men också på 
uppdrag av RFSL:s förbundskansli. Sexperterna jobbar både med traditionella annonser och 
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trycksaker men också med internet- och mobilbaserade banners. Under 2016 kommer Sexperter-
na att annonsera om eventuella kampanjer via sociala medier och affischer. Andra trycksaker är 
broschyrer som lämnas ut till hiv- och STI-mottagningar i Stockholms stad och Stockholms läns 
landsting.

Sexperternas kommunikationsstrategi syftar till att vara pedagogisk och utgår från representation 
utifrån utbildningsnivå, hiv-status, ålder, kropp och hudfärg för att tilltala olika delar av målgrup-
pen. 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 migrationskonsulent. I dagsläget finns informa-
tion på engelska, arabiska och spanska på både webb och i tryck. I tryck finns även materialet på 
ryska, och en rysk version av sexperterna.org väntar på att publiceras när webbplatsen nylanseras 
i sin nya form.

Röda Paraplyet
Under 2015 har Sexperterna tittat på förutsättningarna för att etablera en intervention för sexar-
betare. Resultatet av den studien pekar på en rad omständigheter som leder till att Sexperterna 
inte inleder detta arbete under 2016. Däremot kommer webbplatsen rodaparaplyet.org att finnas 
kvar samt underhållas och eventuellt utvecklas. 

Sexperternas Guldstjärna
För att öka testningen bland män som har sex med män krävs mottagningar med MSM-kompe-
tens, då ett dåligt bemötande inte är grogrund för den regelbundenhet som Sexperterna ser är 
nödvändig för målgruppen. Under våren 2016 delar RFSL Stockholm ut Sexperternas Guldstjär-
na för femte gången, en belöning för de mottagningar som erbjuder den mest MSM-kompetenta 
testningen i Stockholm. 2015 års Guldstjärna gick till fem mottagningar. Ambitionen är att det blir 
en årlig utdelning och att antalet mottagningar som får Guldstjärna ökar genom den dialog som 
Guldstjärnan inspirerar till.

Samarbeten
Sexhälsan kommer att samarbeta med en rad relevanta aktörer under 2016, både lokalt och inter-
nationellt. Några nyckelaktörer under de kommande åren är Lafa, RFSU Stockholm, Venhälsan, 
Stockholms Mansmottagning, Smittskydd Stockholm, Rose Alliance, Posithiva Gruppen med 
flera. Sexhälsan deltar i nätverket STOP HIV, med Lafa och andra aktörer som bedriver hivpre-
vention 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 2016 kommer RFSL Stockholm att fortsätta samarbetet inom TestPoint med RFSL Förbun-
det, där snabbsvarstestning för hiv fortsatt kommer att erbjudas målgruppen MSM och trans-
personer. Testningen erbjuds utanför vården i RFSL:s lokaler och på arenor där målgrupperna 
knyter sociala och sexuella kontakter, såsom nattklubbar, cruisingområden och videoklubbar.
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Bakgrund 
RFSL Stockholm bedriver utbildningsverksamhet för att öka hbtq-kompetens och kunskap kring 
likabehandlingsfrågor och normer i sitt upptagningsområde. RFSL Stockholm deltar även i de 
hbtq-certifieringar som RFSL genomför i Stockholmsområdet.

Det primära syftet med utbildningsverksamheten är att bidra till att de personer och organisa-
tioner som kommer i kontakt med utbildningen får verktyg att arbeta mot begränsande normer 
kring kön och sexualitet (heteronormen och cisnormen). Att synliggöra och ifrågasätta dessa 
normer, menar RFSL Stockholm, har en rad positiva effekter. Kränkningar och diskriminering 
förebyggs och/eller stoppas och organisationer blir mer inkluderande. Även om RFSL Stockholm 
har valt att fokusera på normer som har med kön och sexualitet att göra är det viktigt att lyfta 
fram hur dessa normer samverkar med andra normer. Det är viktigt att våra utbildningar även 
motverkar exempelvis rasism och funkofobi så att positiva samhällsförändringar inte ställs mot 
varandra. Generellt syftar verksamheterna även till att verka identitetsstärkande för de personer 
som kommer i kontakt med Hbtq Utbildning.

Pedagogiken inom Hbtq Utbildning vilar på en normkritisk grund. Ett normkritiskt arbetssätt ut-
går ifrån uppfattningen att normer påverkar människors åsikter och värderingar, organisationers 
inkluderings- och exkluderingsmekanismer, samt att normer ofta ligger till grund för kränkning-
ar och diskriminering. Normer kan beskrivas som oskrivna och outtalade regler som påverkar 
människors livsvillkor. Ett normkritiskt arbetssätt innebär även att skapa möjlighet till reflektion 
och diskussion gällande strategier för förändring av normer som en finner begränsande och/eller 
som en bedömer kan leda till kränkningar och diskriminering. Utifrån denna förståelse av be-
greppet normkritisk pedagogik utformar RFSL Stockholm de pedagogiska metoder som används 
inom ramen för Hbtq Utbildning. 

RFSL Stockholm utvecklar utbildningen
RFSL Stockholm kommer under 2016 fortsätta utveckla sitt utbud av utbildningar, för att den 
kunskap som genereras inom verksamhetens olika delar ska komma andra organisationer till del. 
Både processinriktade utbildningar och kortare informationsinsatser kommer att erbjudas. Nya 
metoder kommer att utvecklas för att tillgodose fler lärostilar hos deltagarna. 

RFSL Stockholm kommer även att satsa på att nå ut med sin utbildningsverksamhet så att det 
tydligt framgår vad föreningen som avdelning i RFSL har att bidra med till andra verksamheter i 
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Stockholmsområdet. Ambitionen är att verksamheten under 2016 ska växa med bibehållen kvali-
tet. Att det fortsatt finns fler än en utbildare inom verksamheten är viktigt för utvecklingsarbetet. 

Hbtq-certifiering 
Under 2016 kommer RFSL Stockholm fortsätta att aktivt medverka i de hbtq-certifieringar som 
RFSL genomför av verksamheter i Stockholmsområdet. RFSL Stockholm kommer även att delta 
i uppföljningarna och eventuella omcertifieringar av de verksamheter i Stockholmsområdet som 
redan är hbtq-certifierade. Ambitionen är att under 2016 vara en aktiv aktör i utvecklingen av 
hbtq-certifieringsverksamheten inom RFSL. 

Aktiviteter 
Under verksamhetsåret ska RFSL Stockholm genom Hbtq Utbildning: 
• Utveckla utbildningarna för att bredda såväl innehåll som didaktik  
• Erbjuda såväl kortare informationsinsatser som mer processinriktade utbildningar
• Förtydliga föreningens varumärke och öka marknadsföringsinsatserna
• Aktivt genomföra hbtq-certifieringar och omcertifieringar av verksamheter i Stockholm. 
• Vara med och utveckla hbtq-certifieringsverksamheten inom RFSL 
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Bakgrund
Hbtq 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 livsvill-
kor. 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 Hbtq Ung 
synliggörs och tillgodoses målgruppens 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 projek-
tidéer.

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. 

Under verksamhetsåret 2016 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 till-

sammans 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. Egalia kommer fortsättningsvis, liksom tidigare, att verka för 
ökad inkludering. Trots att det finns en stor variation av representationer av ungdomsgruppen 
bland Egalias besökare så är Egalia fortfarande en verksamhet som är begränsad i sin representa-
tion när det kommer till rasifierade ungdomar, ungdomar från arbetarklass och ungdomar med 
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synlig funktionsnedsättning. Därför kommer vi under år 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 sina egna normer inom ledargruppen, hur dessa 
påverkar ungdomarna, atmosfären och verksamheten i sin helhet och hur normerna kan motver-
kas 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.

HBTQkojan
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 erfarenheter och få stöd i det som de går igenom. 

Om medel beviljas kommer HBTQkojan.se att fortsätta att drivas i samarbete mellan RFSL Stock-
holm och RFSL Ungdom. Medel har sökts för två heltidstjänster och skulle innebära att verksam-
heten kan återgå till att möta målgruppens behov på ett bättre sätt. Genom att förlägga HBTQko-
jan hos RFSL Ungdom blir verksamheten nationell på ett tydligare sätt i och med organisationens 
tydligare fokus på unga hbtq-personer som målgrupp.

Om medel inte beviljas kommer HBTQkojan att ge de 35 deltagare som väntar kvar i kön en mentor. 
Därefter är det mycket osäkert om verksamheten kommer finnas kvar till följd av bristande resurser.

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), funktionshinderorga-
nisationer i synnerhet och samhället i stort. 

RFSL samarbetar med en mängd olika personer med erfarenheter av olika funktionsvariationer, 
funktionshinderorganisationer, LSS-verksamheter och aktivister. Projektet består av flera olika 
delar, störst fokus är normkritiska utbildningsinsatser och sociala mötesplatser för hbtq-personer 
som arbetar på daglig verksamhet och eller bor på gruppboenden. 

Eftersom projektet har brutet projektår består verksamhetsplanen för Funkisprojektet fram till 
juni 2016, resterande del av projektplanen för 2016 gäller om medel beviljas från Arvsfonden.  

Utbildningar
Under 2016 fortsätter Funkisprojektet utbilda LSS verksamheter och funktionshinderorganisa-
tioner. Vårens utbildningar är redan inbokade, hösten och vintern är även de nästan fullbokade. 
Totalt har Funkisprojektet i skrivande stund 42 inbokade utbildningar under våren och cirka 30 
inbokade under hösten.
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Hbtq-hänget för personer med kognitiv funktionsnedsättning
Hbtq-hänget för personer som har rätt till LSS-insatser startades under 2015 och fortsätter under 
hela 2016. Verksamheten har fem träffar inplanerade för våren och fyra eller fem träffar på hösten. 
Under våren kommer träffarna fortsätta att vara i Reimersholmes dagliga verksamhets lokaler. 

Tre olika metodmaterial släpps
I januari 2016 släpps metodmaterialet HBTQ-handboken. Funkisprojektet har gjort materialet för 
att starta normkritiska samtalsgrupper på LSS-verksamheter som har någon typ av verksamhet 
inomhus. Syftet med samtalsgrupperna är att öka medvetenheten, förståelsen och tryggheten för 
hbtq-personer som bor i gruppboende, servicebostad eller jobbar i daglig verksamhet. Under sam-
talsgrupperna får en lära sig om sina och andras rättigheter och dela erfarenheter. Varje träff kom-
mer att följa ett tydligt upplägg och vissa saker kommer att vara likadana varje gång. Metodmateri-
alet är viktigt att anpassa till deltagares behov och önskan, och ska ses som ett inspirationsmaterial.

Funkisprojektet släpper även två olika metodmaterial, ett till LSS-verksamheter och ett till funk-
tionshinderorganisationer, som är komplement till de normkritiska utbildningarna.

Fokus i metodmaterialen är: 
• Repetition från utbildningarna
• Syfte: Stöd för kunskap och inspiration
• Övningar i normkritik
• Diskussionsunderlag
• Anpassning till verksamheterna

Spridning 
Projektet har fått stor spridning, främst genom webbplatsen, Facebook och projektets blogg på 
Arvsfondens webbplats. Förutom detta kommer Funkisprojektet delta i relevanta konferenser, 
Pridefestivaler, nätverk och möten för att sprida information om Funkisprojektet. 

Avrapportering och ny ansökan till Arvsfonden
I april ska rapporten för det andra projektåret in till Arvsfonden, samt den nya ansökan och bud-
geten för år tre.

År tre – om medel beviljas
Om medel från Arvsfonden beviljas i juni 2016 kommer Funkisprojektet fortsätta enligt projekt-
plan där utbildningsinsatser och hbtq-hängen fortlöper under år tre. Med hjälp av hbtq-hand-
boken tagits fram under år två kommer Funkisprojektet finnas behjälpliga att stötta de utbildade 
verksamheter som kan starta upp sociala mötesplatser på gruppboenden och daglig verksamhe-
ter. Projektet avslutas med att under våren 2017 genomföra en slutkonferens där projektets arbete 
och utveckling kommer att presenteras. 

Barn av vår tid
Barn av vår tid är ett treårigt projekt som finansieras av Arvsfonden. Projektet startade 1 april 
2014 och kommer att avslutas 31 mars 2017. En stor del av det tredje och sista projektåret löper 
alltså under 2016. Syftet med projektet är att stärka barn i regnbågsfamiljer/hbtq-familjer genom 
behovsstyrt föräldrastöd till både föräldrar och andra viktiga vuxna i barnens liv. Projektet foku-
serar på att göra barnens situation bättre genom att skapa mötesplatser där de får träffa andra 
barn som lever i liknande familjer. Projektet ser även till att hbtq-personer som är eller vill bli 
föräldrar får tillgång till medicinsk, juridisk och praktisk information om föräldraskap. Verksam-
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heten i projektet består av tre olika delar; en utbildningssatsning riktad till personer som möter 
hbtq-personer kopplat till deras föräldraskap (mödravårdscentraler, barnavårdcentraler, förloss-
ningskliniker, förskolor m.fl.), en webbplats (hbtqfamiljer.se) och verksamheter för hbtq-personer 
som är eller vill bli föräldrar (en social mötesplats, föräldrakurser etc).

Aktiviteter inom Barn av vår tid under 2016

Webbplatsen www.hbtqfamiljer.se
• Marknadsföra och sprida webbplatsen.
• Driva, vidareutveckla och löpande uppdatera webbplatsen.
• Översätta webbplatsen till engelska, spanska, arabiska och lätt svenska.

Verksamheter för hbtq-personer som är/vill bli föräldrar och deras barn  
• Genomföra minst två omgångar av föräldrakursen.
• Genomföra minst en omgång av stödjande träffar.
• Fortsätta driva den befintliga sociala mötesplatsen för barn och vuxna i regnbågsfamiljer.
• Löpande bevaka vilka övriga typer av verksamheter barn och vuxna i regnbågsfamiljer har 

behov av, samt utforma och genomföra ett antal olika typer av nischade verksamheter utifrån 
de behov som uppkommer under året.

• Löpande utvärdera och utveckla innehållet och upplägget för föräldrakurserna, de stödjan-
de träffarna, den sociala mötesplatsen samt övriga nischade verksamheter som kommer att 
genomföras under året.

• Nedteckna metoderna för samtliga av Barn av vår tids verksamheter (stödjande, informativa 
och sociala verksamheter) som genomförts inom projektet och sprida dessa till övriga avdel-
ningar inom RFSL.

Utbildning
• Fortsätta knyta kontakt med de verksamheter som är målgrupp för projektets utbildnings-

satsning, informera dessa om projektet och erbjuda dem gratis utbildning om hbtq-personers 
familjebildning utanför heteronormen.

• Fortsätta utbilda målgruppen för utbildningssatsningen.
• Löpande utvärdera och utveckla innehållet och upplägget för utbildningsinsatsen

Övriga aktiviteter under 2016
• Göra en sammanställning av den enkät som gjordes inför projektet.
• Utveckla dialogen med RFSL på nationell nivå gällande projektets utbildningsdel, i syfte att 

formulera hur ett framtida samarbete ska se ut.
• Utveckla arbetet med Barn av vår tids samarbetsorganisationer.
• Besöka och medverka på events, mötesplatser och forum som är viktiga för projektets syfte.
• Söka vidare finansiering för projektet.

Nätverket för Normkritiska Skolgrupper (NNSG)
Nätverket för Normkritiska Skolgrupper (NNSG) är ett treårigt Arvsfondsprojekt som under 
2016 går in på sitt tredje, och sista, år. Projektet syftar till att engagera både hbtq-ungdomar och 
straighta cis-ungdomar i ett gemensamt arbete för en tryggare skolmiljö med fokus på begräns-
ande normer. De två första projektåren har RFSL Stockholm varit projektägare av projektet, men 
år 3 övergår detta till RFSL Ungdom. Detta görs dels för att det är RFSL Ungdoms målgrupp som 
projektet riktar sig till, men också som en del i att projektet nu blir nationellt. NNSG är dock fort-
farande ett samarbetsprojekt mellan RFSL Stockholm och RFSL Ungdom. 
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NNSG kommer att fortsätta med projektets nätverksträffar, dock i en ny form som en följd av att 
projektet blir nationellt. Projektet kommer att ordna fyra större nationella nätverksträffar på olika 
platser runtom i landet för att göra det möjligt för fler elever att närvara. Här ges elever möjlighet 
till erfarenhetsutbyten, stärkta samarbeten och kunskapsfördjupning.

Sociala medier är ett verktyg som kommer att få en betydande roll, och planeras att bli en av 
projektets största kanaler för att ha kontakt med elever och sprida information om NNSG. De 
plattformar NNSG har valt att använda sig av är Instagram, Facebook och webbplatsen nnsg.se. 
Förutom detta kommer projektet även att jobba med tre kampanjer under året. En är kopplad till 
International day against homophobia, transphobia och biphobia (IDAHOT), en är kopplad till 
Transgender day of remembrance (TDOR) och den tredje kampanjen kommer att fokusera på 
politisk påverkan som tas fram tillsammans med ungdomarna i projektet.

Utifrån önskemål från eleverna om att skolpersonal behöver utbildning och ökad kunskap röran-
de hbtq-frågor, genus och antirasism kommer NNSG under året att ta fram en fickhandbok som 
kan delas ut till lärare och övrig personal på skolan. Denna handbok kommer även att innehålla 
tips till lärare om hur de kan vara med och skapa en tryggare skola.

För att säkerställa att NNSG hela tiden jobbar utifrån elevernas behov och önskemål kommer 
projektet att ha återkommande referensgruppsträffar. NNSG erbjuder också de elever som önskar 
det handledning och stöd. Projektet kommer även att ta fram en krishanteringsplan för situatio-
ner som kan uppstå. NNSG kommer också att fortsätta uppmuntra och stötta ungdomar som vill 
starta en skolgrupp på sin skola med fokus på hbtq-rättigheter, antirasism och genusfrågor.

Hela projektåret kommer avslutas med en konferens som vi tillsammans med eleverna tar fram för 
att lyfta de frågor som berör dem, samtidigt som vi lyfter de erfarenheter vi fått genom projektet.
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RFSL Stockholm bedriver ett omfattande stödarbete riktade mot olika grupper inom hbtq- com-
munityt. 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. Grup-
perna 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 heteronormen. Att i ett tryggt sammanhang få träffa andra som delar lik-
nande erfarenheter, att tillsammans med volontära samtalsledare diskutera komma ut-processer 
och hur en kan hantera heteronormativa situationer är fortsatt viktigt. RFSL Stockholm kommer 
bedriva verksamheten med en till två gruppstarter med fem tillfällen per gång och år. Under 2016 
kommer även vidareutveckling av startgruppsmetoden att ske.

Transit
Projektet Transit har målgruppen unga transpersoner i åldrarna 15-25 år och startades som ett 
Arvsfonds projekt under tre år fram till 2012. 

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 transsexualism och de volontärdrivna samtalsgrupperna för trans-
personer. Båda gruppernas övergripande syfte är att stödja och stärka unga transpersoner. RFSL 
Stockholm kommer att bedriva grupperna med samma upplägg som tidigare, om finansiering 
finns. Båda grupperna ges vid två tillfällen per år om åtta tillfällen. 

 
STÖDGRUPPER
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Nedan presenteras en rad olika aktiviteter som planeras att ske utanför RFSL Stockholms kansli-
verksamhet. 

Medlemsvärvande aktiviteter
Eftersom föreningens fria intäkter (som föreningen själv bestämmer disponerandet av) utgör 
grunden för RFSL Stockholms handlingsfrihet är medlemsavgifter och gåvor en oerhört viktig 
del av föreningens ekonomi. Kärnan i RFSL Stockholms verksamhet är medlemmarna och deras 
intressen, delaktighet och engagemang. RFSL Stockholm hoppas därför att alla medlemmar vill 
uppmuntra andra att också bli medlemmar.

Direkta initiativ för att värva fler medlemmar under 2016 är närvaro under Stockholm Pride, 
utåtriktad medlemsvärvning under Eurovision Song Contest i Stockholm och uppmaningar till 
medlemskap genom minst en digital kampanj.

Biblioteket
Under 2016 kommer RFSL Stockholm bygga upp en ny databas för biblioteket tillsammans med 
en databas för utlåning, för att underlätta för medlemmar att kunna böcker ur denna skattkista av 
hbtq-litteratur. Förhoppningsvis kommer allt att bli klart under våren 2016 så att biblioteket kan 
nyinvigas under höstterminen. RFSL Stockholm kommer även att se över möjligheten att med-
lemmar kan skänka böcker till biblioteket. 

Transkalendern
Transkalendern 2017 har påbörjats med insamling av intresseanmälningar från potentiella mo-
deller, vilket gjordes under Transfesten 2015. Arbetet fortskrider med att leta fotografer och RFSL 
Stockholms förhoppningar är att Transkalendern 2017 släpps lagom till Stockholm Pride 2016. 
Arbetet med representationen i kalendern fortsätter förbättras under 2016. En policy för Transka-
lendern bör finnas tillgänglig vid årsmötet 2016.

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 synlig-
göra transpersoner och transrättigheter samt samarbete med andra organisationer för att göra 
detta verkligt är av största vikt. Därför är det även viktigt att de medlemmar som vill engagera sig i 

FÖRENINGSARBETE
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transfrågor bör få tillfället att vara med och anordna denna temadag.

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 bör hållas i anslutning till Transgender Day of Visi-
bility (31 mars).

Sommarfesten        
Den årliga Sommarfesten firar in att sommaren är på gång och markerar avslutet på vårterminen. 
RFSL Stockholm ser denna mötesplats som ett mini-Pride när skolorna slutar, semestern börjar 
och RFSL Stockholms verksamheter tar sommarlov. Glass, värme, kärlek och spännande möten 
utlovas till alla besökare.

Stockholm Pride
RFSL Stockholm vill som tidigare år fortsätta att visa stort engagemang i ett av Stockholms största 
event. Föreningen planerar seminarier, debatter och andra event enligt idéer från medlemmar, 
styrelse och personal. Alla medlemmar är varmt välkomna att komma med uppslag och idéer 
som styrelsens Pride-grupp i rimligaste mån ska försöka förverkliga. RFSL Stockholm fortsätter 
att sträva aktivt efter mångfald i teman för seminarier och har en antirasistisk inriktning i arbetet.

Transfesten
Transfesten, som RFSL Stockholm har anordnat under de senaste två åren under Stockholm 
Pride, har visat sig vara en succé. Behovet av en mötesplats för transpersoner i alla åldrar är stark 
och RFSL Stockholm har intentionen att fortsätta anordna Transfesten. Förra årets framgångs-
recept med en donationsentré, helt alkoholfritt och utan åldersgräns är något som styrelsen och 
RFSL Stockholm ska sträva efter att fortsätta ha. 

Andra fester under Stockholm Pride
RFSL Stockholms vision är ett Stockholm fritt från heteronormen. Att lyfta fram identiteter och 
läggningar som inte alltid får synas är därför en viktig del av RFSL Stockholms arbete. Att kun-
na tillgodose de behov som finns under Stockholm Pride är något föreningen alltid strävar efter. 
RFSL Stockholms förhoppningar är att under 2016 kunna anordna fler temafester än Transfesten, 
beroende på ekonomi och stöd från styrelse och medlemmar. Möjliga fester skulle i så fall kunna 
vara Tjejfesten som RFSL Stockholm hållit i förr, eller möjligen en fest riktade till bisexuella per-
soner. Med stöd från medlemmar i form av idéer och/eller handlingskraft hoppas RFSL Stock-
holm att det blir minst två fester i föreningens regi under Stockholm Pride 2016.

Högdalen Pride
RFSL Stockholm kommer under 2016 att arrangera ett Pride i förorten Högdalen. Syftet med detta 
arrangemang är att visa hur viktigt det är att hbtq-frågor uppmärksammas inte bara i Stockholms 
innerstad utan även i förorten. Tidpunkt och innehåll för Högdalen Pride kommer att arbetas 
fram under början av 2016.

Medlemsgruppsdagen
Under 2016 kommer RFSL Stockholm fortsätta att anordna den obligatoriska medlemsgrupps-
dagen 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 Stock-
holms arbetsområden, och hur RFSL Stockholm arbetar med exempelvis transfrågor och antira-
sistiska frågor. 
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Bi visibility day
Under 2016 är ambitionen att RFSL Stockholm ska uppmärksamma bisexualitet till en större grad 
än tidigare år. Ambitionen är därför att under året lyfta upp bisexualitet ur olika perspektiv, ex-
empelvis genom seminarium och inom det politiska arbetet. RFSL Stockholm ämnar också skapa 
ett arrangemang under Bi visibility day den 23 september.

Transgender Day of Remembrance
Ambitionerna för Transgender Day of Remembrance inför verksamhetsåret är att fortsätta i 
samma spår som 2015. 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. 
Den största vikten bör dock ligga på att skapa ett tryggt och säkert rum för de som vill hedra och 
minnas. RFSL Stockholm kommer att fortsätta samarbeta med andra organisationer för att öka 
medvetenheten om dagen samt kunna nå så många transpersoner som möjligt.

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 2016 kommer 
RFSL Stockholm att fortsätta anordna och utveckla Vinterfesten tillsammans med föreningens 
aktivister och medlemmar. Det som kan utlovas är värme i vinterkylan, varm glögg och kärlek. 
Priset för Årets Eldsjäl delas också ut under festen.

Gemensam jul
RFSL Stockholm planerar att även 2016 fortsätta föreningens uppskattade tradition med ge-
mensam juleftermiddag med julbord, sång, dans och spontana eller planerade uppträdanden. 
Obundet till trosuppfattningar ska deltagarna fira att de får chansen att mötas över gränser under 
julafton. Arrangemanget är speciellt riktade till personer som inte har någon att spendera dagen 
med.

Samverkan med Newcomers (collaboration with Newcomers)
During 2014, Newcomers changed from being a member group under RFSL Stockholm to beco-
me a project within RFSL, the national federation, where LGBTQ newcomers and migrants can 
participate in organised events, meetings and exchange of information. RFSL Stockholm together 
with Newcomers (national) will be looking into creating a local Newcomers group in Stockholm 
(Newcomers Stockholm) during 2016. During 2015, RFSL Stockholm focused on developing the 
political work to support lbtq-asylum seekers in Stockholm by advocating for secure housing, 
safe spaces, everyday support and projects targeting the group. This will continue to be an impor-
tant focus for RFSL Stockholm in 2016.

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

Nedan finns ett antal medlemsgruppers plan för verksamhet under 2016. Mer information om 
medlemsgrupperna och deras verksamhet finns på www.rfslstockholm.se/medlemsgrupper.
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Flatpatrullen
Under 2016 kommer Flatpatrullen att fortsätta sina träffar för hbtq-tjejer mellan 18 och 50 år, 
främst ute i olika delar av Stockholm. Gruppen kommer att minska antalet träffar i RFSL Stock-
holms lokaler, utan istället satsa på träffar som tar mindre tid att arrangera. Flatpatrullens Face-
book-grupp blir navet i gruppens verksamhet, där gruppen snart är uppe i 600 medlemmar. 

Golden ladies
Under 2016 kommer Golden Ladies att fortsätta sin verksamhet med tisdagscaféer klockan 17-19 
varje vecka med uppehåll för sommar och jul/nyår. Temacaféer en gång i månaden med inbjudna 
föreläsare kommer även att hållas, och fester med dans kommer att anordnas ungefär en gång i 
månaden. Även gemensamma aktiviteter med teaterbesök, bio, museibesök, utflykter med mera 
kommer att vara återkommande under året. Medlemsgruppen hoppas även kunna delta i debat-
ter gällande HBTQ frågor.

Medlemsgruppen följs och kontaktas enklast via webbplatsen www.goldenladies.nu och via 
e-postadressen clubgoldenladies@hotmail.com. gruppen har också en privat Facebook-grupp för 
medlemmar.

Lambda IF
Lambda IF är RFSL Stockholms egen idrottssektion. Folkhälsomyndigheten skriver på sin 
webbplats att ”Forskning visar att homosexuella, bisexuella, transpersoner och queer-personer 
(hbtq-personer) har sämre hälsa jämfört med övriga befolkningen.” Det är därför viktigt att RFSL 
Stockholm kan erbjuda sina medlemmar idrottsverksamhet i en trygg miljö.  Lambda IF kommer 
2016 att bedriva idrott i följande grupper: Volleyboll (mixat), Fotboll (tjejer), Jympa (killar) och 
Simning (transpersoner).

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 föräldraperspektiv. Gruppen hoppas att besöket av systeror-
ganisationerna kan vara inledningen av ett närmare samarbete. 

Transanhöriggruppen (TAG)
TAG planerar under 2016 att ha sex sammankomster för medlemmar, tre under vårterminen och 
tre under höstterminen. Förutom att fortsätta att vara stöd till gruppens deltagare avser gruppen 
att vid ett 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. Gruppen nås lättast via tag@stockholm.rfsl.se.

Transcaféet
Under 2016 fortsätter Transcaféets regelbundna träffar. Målet är att hjälpa fler transpersoner att 
komma ut, och även att bli medlemmar i RFSL Stockholm. Träffarna fyller en viktig bekräftande 
och kamratstödjande för alla transpersoner.
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RFSL Stockholm’s operational plan presents what the association aims to do during 2016. It inclu-
des both projects and other activities in order to achieve the long-term goal about a society free 
from heteronormativity. The plan includes planned activities and goals for the economy, commu-
nication, political influencing/lobbying, projects by the secretariat and board, and by the member 
groups. 

Several internal processes were started in 2015 with the aim to make the association work more 
efficiently; regarding economy, activity monitoring, and the political lobbying. During the last few 
years, the association has started a long-term work of creating structures to cope with potential 
coming crises. This is still a work in progress, but RFSL Stockholm has made strides enabling 
the association to grow and develop activities in accordance with the strategic plan. The board 
will for 2016 continue the efforts to create projects that are clearly aligned with the goals set, in 
order to achieve the goals for 2020. This is of utmost importance as several projects run by RFSL 
Stockholm are approaching their end. An important part in reaching the association’s strategic 
goals will be the political program RFSL Stockholm will adopt in early 2016. With this program 
as a guide, RFSL Stockholm’s political ambitions and issues will be clearer. This will enable the 
association to strengthen political positions and contacts. RFSL Stockholm will continue to put 
efforts on being the most inclusive and open organization possible. No-one should feel that RFSL 
Stockholm is an organization where they cannot be who they are, and the association will work 
continuously to assure that all parts of RFSL Stockholm will have the tools to make this a reality.

During the coming year, RFSL Stockholm aims to start several new activities. Examples are a 
focus on bisexuality with a participation and event during Bi Visibility Day and the coordination 
of the new initiative Högdalen Pride. Together with theme days, social activities, meeting loca-
tions, support groups, and outreach work, RFSL Stockholm is confident that 2016 will be just as a 
successful year for the association as 2015 was.

RFSL Stockholm looks forward with expectations and enthusiasm to the year ahead. There are 
currently many parts of society that show worrying developments, especially the growing racism 
and the ever-increasing open hatred, but to counter this, RFSL Stockholm will continue to strong-
ly promote a society where all people are equal. It is with that vision 2016 is entered with hope, 
decisiveness and determination, and the association hopes that you too want to be involved and 
contribute to this ambition.
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