Nyhetsbrev
Februari
Kom på RFSL Stockholms
årsmöte den 13 mars!
Välkommen till RFSL Stockholms
årsmöte den 13 mars hos oss på
Sveavägen 59! Vi kommer att starta
dagen klockan 13:00 med ett Öppet
Hus, där alla medlemmar har möjlighet
att träffa styrelsen, medlemsgrupper,
valberedningen och prata med
engagerade medlemmar inom RFSL
Stockholm. Klockan 14:00 sätter sedan
själva årsmötet igång, där det bland
annat ska väljas en ny styrelse och antas en ny verksamhetsplan.
Till årsmötet finns följande handlingar:
Agenda för årsmötet (med kallelse)
Verksamhetsberättelse för 2015
Verksamhetsplan för 2016
Budget för 2016
Årsredovisning för 2015
Rapport från den auktoriserade revisorn
Granskningsrapport från internrevisorerna
Proposition – Styrelsens närvaro på styrelsemöten
Valberedningens förslag till styrelse och kongressombud
The nomination committee’s suggestion for board and congress representatives
Alla handlingar finns också samlade på RFSL Stockholms webbplats:
http://rfslstockholm.se/2016/02/27/handlingar-till-rfsl-stockholms-arsmote-2/. Vid frågor om
årsmötets handlingar eller om årsmötet går det bra att kontakta RFSL Stockholms vice
ordförande Julle Bergenholtz via julle.bergenholtz@stockholm.rfsl.se. Välkommen till RFSL
Stockholms årsmöte!

Kom på nätverksträff med Nätverket
för Normkritiska Skolgrupper
Nu är det dags igen för nätverksträff med Nätverket för Normkritiska
skolgrupper (NNSG)! Vi kräver att skolan och beslutsfattare tar sitt
ansvar för en tryggare skola för alla, men hur gör vi våra röster hörda?
Det och mycket mer kommer vi att prata om på NNSGs nätverksträff
som är i formen av en kampanjutbildning! #tryggskola
Under 2016 kommer NNSG driva olika kampanjer och det finns
massa olika sätt att vara med, du bestämmer själv vad just du vill göra!
Träffen ger dig tips och verktyg för att engagera dig såväl som
möjlighet att träffa andra, inspireras och komma på idéer tillsammans. Du behöver ingen
förkunskap eller ha varit engagerad tidigare, du som kommer kan vara en enskild elev eller ingå i
en skolgrupp. Anmäl dig redan idag!
Vem?
Träffen är för dig som går i gymnasiet och vill engagera dig för en tryggare skola, med fokus på
frågor som antirasism, hbtq-rättigheter och genus.
När?
Lördag-söndag, 9-10 april 2016 (en gemensam övernattning)
Var?
Stockholmsområdet (NNSG står för resekostnader)
Kostnad?
Ingenting! Det är gratis och NNSG står för resor till träffen samt boende och mat under träffen.
Anmälan?
Du anmäler dig till träffen genom att fylla i formuläret på http://korta.nu/nnsgkampanj
Kontakt?
Har du frågor eller funderingar så tveka inte att höra av dig. Kontakta då Tone Alin
på tone@rfslungdom.seeller telefon 073-600 5476.

Gästposta på NNSG:s Instragram-konto!
Nätverket för normkritiska skolgrupper (NNSG) är ett nätverk av gymnasieelever som vill
engagera sig för en tryggare gymnasieskola utifrån erfarenhet kopplat till antirasism, hbtq och
genus. En viktig plattform i detta arbete är NNSGs instagramkonto, @NNSGskola. Det är en
plattform för gymnasieelever att berätta om sin erfarenhet av att befinna sig i skolan.
Vill du vara gästpostare hos @NNSGskola? Maila då till nnsg@rfslungdom.se.
För mer info besök:
Instagram: NNSGskola
Hemsida: nnsg.se
Facebook: Nätverket för normkritiska skolgrupper

Fira Hbtq-handboken!
Funkisprojektet berättar om arbetet med
Hbtq-handboken och hur man kan använda den.
Hbtq-handboken är för dig som bor på gruppboende
och/eller jobbar på daglig verksamhet.
Boken innehåller tips för att starta en samtalsgrupp.
En grupp där ni pratar om hbtq, normer och rättigheter.
Vi bjuder på mackor, kaffe och te!

Tid: 09.00-10.30
Datum: Torsdag 3:e mars
Plats: Kafé/Bar i ABF-huset på Sveavägen 41, lokalen är på bottenvåningen bredvid ABFs
huvudentré
Anmälan skickas till: lisa.ericson@stockholm.rfsl.se
Om du vill ha gratis frukost måste du anmäla dig.
Skriv i din anmälan om du är allergisk mot något.
Här kan du läsa mer om Funkisprojektet:
http://www.funkisprojektet.se

Kom på Funkisprojektets hbtq-häng!
Hbtq-hänget är för dig som
bor i gruppbostad, servicebostad eller
jobbar på daglig verksamhet.
Det är också för dig som är över 18 år och
som går på till exempel särskole-gymnasiet.
Hbtq-hänget är för dig som är en hbtq-person
eller som är intresserad av hbtq-frågor.
Hbtq betyder homosexuell, bisexuell,
transperson och queer.
På hbtq-hänget träffas vi och
gör roliga saker tillsammans.
Datum: 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.
Vi som jobbar på hbtq-hänget är:
Johanna Nyberg
Emma Rasmusson
Telefon: 073 520 51 94
Mail: hbtqhanget@rfsl.se

Hjälp oss testa testmottagningar!
RFSL Stockholms sexhälsoverksamhet Sexperterna söker just nu 30 personer som är 18+, och
definierar sig som män och har sex med män, eller transpersoner och har sex med män.
Det är ett vanligt Hiv/STI test som ska genomföras någon gång mellan den 7/3 till den 22/4 på
en tilldelad klinik i Stockholm. Efter besöket kommer du få fylla i en elektronisk enkät med 20
enkla frågor.
Som tack för din insats får du 500 kronor i ersättning.
Du som är intresserad kan kontakta filip.garcia@stockholm.rfsl.se, så ser han till att du får en
mottagning tilldelad.

Vår nya medlemsgrupp BiQuPan
Är du bi, queer eller pan och vill träffa andra likasinnade? BiQuPan är för dig som är intresserad
av frågor bortom monosexualitet, men där du inte behöver definiera dig som något särskilt eller
vara säker.
Vi ordnar träffar med BiQuPan-café, och de kan se olika ut. Det kan vara alltifrån att bara umgås
till diskussioner med teman, föreläsningar, spela spel, pyssel, film, bokcirkel med mera. Vår tanke
med gruppen är en fördomsfri plats för gemenskap och för att motverka osynliggörandet av
bi/pansexuellas erfarenheter. För vi finns!
Vi träffas i RFSL Stockholms lokaler på Sveavägen 59. Tunnelbana Rådmansgatan, uppgång
Tegnérgatan. Förutom i kalendern finns info som event på Facebook och vår Facebook-grupp
“BiQuPan”. Där kan du även hitta annat peppande kring bi, queer och pan och andra fristående
träffar. Varmt välkommen!
Har du frågor eller förslag på aktiviteter med mera? Skriv till biqupan@stockholm.rfsl.se.

Mer information
Den senaste information hittar du alltid på vår hemsida, eller i vår grupp på Facebook, sök
”RFSL Stockholm”. Vill du bidra med nyheter till nästa medlemsbrev? Kontakta då RFSL
Stockholm på info@stockholm.rfsl.se, så ser han till att er nyhet kommer ut till alla medlemmar.
Kontakta RFSL Stockholm på telefon: 076-78 76 550. På vår webbplats hittar du även
direktnummer till personalen på vårt kansli.
Webbplats: www.rfslstockholm.se
Besöksadress: Sveavägen 59, Stockholm T-bana: Rådmansgatan
E-post: info@stockholm.rfsl.se
Kontakta ordförande Johanna Grant Axén
Telefon: 0767-876551
E-post: johanna.grant.axen@stockholm.rfsl.se

