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RFSL Stockholms verksamhetsplan för 2017 presenterar vilka planer föreningen har för det 
kommande året för att uppnå föreningens mål att åstadkomma ett inkluderande samhälle där 
alla får känna sig välkomna, oavsett vem en är, eller vilken bakgrund en har. Planen går igenom 
föreningens långsiktiga strategiska målsättningar, ekonomi, kommunikation, politisk påverkan, 
kansliverksamhet samt projekt, styrelseprojekt, evenemang och medlemsverksamheter. 

Ett av föreningens mål är att stärka det politiska påverkansarbetet lokalt. Detta arbete var ett vik-
tigt arbetsområde under 2016, men kommer att fortsätta renodlas och systematiseras under 2017. 

RFSL Stockholm är en medlemsorganisation, och under 2017 kommer föreningen att arbeta ännu 
mer med att skapa mervärde för medlemmarna. Detta innebär att föreningen kommer att enga-
gera medlemmarna i att planera och genomföra aktiviteter. För framtida evenemang är det också 
viktigt att föreningen bygger upp en volontärstyrka som kan hjälpa till vid större evenemang som 
till exempel Högdalen Pride, som RFSL Stockholm för första gången arrangerade under 2016.  

Samverkan med andra aktörer är ett sätt att skapa mervärde för föreningen och för medlem-
marna. Genom att samverka med andra organisationer med liknande målsättningar kan RFSL 
Stockholm	utvecklas	som	organisation,	samt	få	möjlighet	att	lyfta	fram	föreningens	frågor	i	fler	
sammanhang	och	i	fler	arenor.	Föreningen	ämnar	därför	att	titta	på	former	för	detta	under	2017.		

Under 2017 kommer föreningen att fortsätta arbetet med genomförande av tillgänglighetspolicyn, som 
är högst aktuell i och med lokalfrågan för föreningen. Lokalfrågan kommer att vara en genom- 
gående	viktig	fråga	under	2017,	då	föreningen	under	året	behöver	komma	till	ett	definitivt	beslut	
om	huruvida	föreningen	kan	vara	kvar	i	lokalerna	på	Sveavägen,	eller	flytta	verksamheten	till	en	
mer lämplig plats utifrån tillgänglighet, ekonomi och genomföranden av verksamheter.

INLEDNING 



5

RFSL Stockholm ska fortsätta med det strategiska och långsiktiga arbetet för en stabil ekonomi 
för att kunna fortsätta  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	lång-
siktighet. 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 ar-
bete 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	finansiering	av	föreningens	kärnverksamhet	som	
ett	komplement	till	den	projektfinansierade	verksamheten.

Föreningen	har,	i	enlighet	med	årsmötesbeslut	2013,	skapat	en	buffert	för	att	kunna	hantera	plöts-
liga förändringar i de ekonomiska förutsättningarna på ett så bra sätt som möjligt. Det här verk-
samhetsåret ser föreningen att risken för sådana förändringar är stor, men RFSL Stockholm är väl 
förberedd, vilket gör att föreningens fortlevnad ska inte behöva riskeras. 

En stor ekonomisk utmaning under året kommer att vara lokalfrågan, där föreningen har blivit 
uppsagd av hyresvärden och jakt på nya lokaler pågår. RFSL Stockholm har under åren 1987-2016 
innehaft ett helägt dotterbolag, Huset på Sveavägen AB. När bolaget behövt ytterligare medel 
har aktieägartillskott genomförts, ett kapital som under åren återhämtats av bolaget. Bolaget har 
under året likviderats, eftersom föreningen har bedömt att det inte längre fyller någon funktion. 
Det tillförda kapitalet har nu vid likvidationen återförts till föreningen, som en engångsintäkt i en 
realiserad värdeförändring av anläggningstillgången. Bolaget har i tidigare årsredovisningar tagits 
upp	som	finansiell	anläggningstillgång,	till	aktiernas	nominella	värde.	

Det	inkomna	kapitalet	från	bolagslikvidationen	ger	RFSL	Stockholm	goda	möjligheter	att	finan-
siera en omlokalisering, men de fortlöpande lokalkostnaderna behöver hållas inom föreningens 
ekonomiska	ramar.	Detta	kan	innebära	en	sämre	geografisk	placering	och	mindre	ytor,	något	som	
kan	innebära	att	fler	föreningsaktiviteter	behöver	ske	på	andra	platser.	Detta	är	dock	inte	nöd-
vändigtvis negativt, eftersom det medför en större lokal spridning och på så sätt skapar ytterligare 
kontaktytor med hbtq-communityt.

INLEDNING 
EKONOMISK 
  STABILITET



6

INTERNA 
  PROCESSER

Nedan presenteras interna processer som RFSL Stockholm kommer att arbeta med under 2017.

Strategisk plan för 2015-2020
Under 2017 kommer RFSL Stockholm att fortsätta arbeta utifrån, och i linje med, den strategiska 
planen beslutad av årsmötet under 2015. Planen kommer även vid behov uppdateras för att för-
enkla 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 året kommer att ligga på imple-
mentering och styrning av verksamheten.

Antirasistisk handlingsplan 2016-2018 
RFSL Stockholms styrelse antog under 2016 en antirasistisk handlingsplan. Denna plan innehåller 
bland annat punkter med ansvarsområden för styrelsen, kansliet, medlemmarna och valbered-
ningen	i	att	arbeta	antirasistiskt.	Det	finns	utsatta	mål	och	handlingspunkter	för	kommunika-
tionsarbete, medlemskontakter, mediearbete och varumärke, samt en tidsplan och åtgärder inom 
dessa områden.

RFSL Stockholm ska vara en ledande organisation inom det civila samhället i frågor rörande anti-
rasism. Att aktivt arbeta med interna maktstrukturer kopplade till rasism, sexism, heteronormen, 
cisnormen och funktionalitetsnormen är av högsta vikt för att kunna vara en uthållig kraft i arbe-
tet mot ojämlikhet i Stockholm. Under 2017 planerar RFSL Stockholm att arbeta med att uppfylla 
målen från den antirasistiska handlingsplanen för att ännu tydligare sätta antirasism som en av 
huvudpunkterna inom föreningens olika verksamheter. 

Lokaler
Under 2017 ska föreningen hitta en ändamålsenlig och stabil lösning som uppfyller föreningens 
krav på medlemsytor, kansli, säkerhet och tillgänglighet. Lösningen ska vara långsiktig och kan 
komma	att	innebära	en	flytt	från	nuvarande	lokaler.	Detta	kan	innebära	en	sämre	geografisk	pla-
cering	och	mindre	ytor,	något	som	kan	innebära	att	fler	föreningsaktiviteter	behöver	ske	på	andra	
platser. Detta är dock inte nödvändigtvis negativt, eftersom det medför en större lokal spridning 
och på så sätt skapar ytterligare kontaktytor med hbtq-communityt.



INTERNA 
  PROCESSER

Tillgänglighetsarbete
RFSL Stockholm kommer under 2017 att fortsätta arbetet med att implementera tillgänglighets-
policyn i föreningens verksamheter. Detta gäller inte minst i lokalfrågan, där det är viktigt att 
tillgänglighetspolicyn får tydligt genomslag, oavsett om RFSL Stockholm blir kvar i nuvarande 
lokaler	eller	flyttar	verksamheten	till	annan	plats.	

Aktiviteter
RFSL Stockholm kommer under 2017 att:
• Tillämpa den nyligen antagna antirastiska handlingsplanen i föreningens verksamhet.
• Fortsätta arbeta med lokalsituationen och slå fast en framtida lösning.
• Tillämpa tillgänglighetspolicyn i föreningens verksamheter.
• Genom information, marknadsföring och politisk påverkan arbeta för att öka föreningens 

insamlade medel.
• Tillsätta en arbetsgrupp med uppdraget att se över föreningens policydokument.



8

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 nyhetsbreven 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 2016 togs ett nytt system för medlemsutskick fram som under 2017 kommer att anpassas för 
att möta RFSL Stockholms behov. 

Föreningens webbplatser (www.rfslstockholm.se och rfslstockholm.com) 
Webbplatsen 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 Förbundet sin nya webbplats, där tanken är att RFSL Stock-
holm och andra avdelningar också på lång sikt ska ingå i samma webbstruktur. RFSL Stockholm 
kommer under året 2017 fortsätta 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 saknar bilder som levandegör hur RFSL Stockholms verksamhet ser ut.

KOMMUNIKATION
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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 2017 kommer RFSL Stockholm 
att starta arbetet med sitt Instagramkonto, ”@rfslstockholm”, för att göra verksamheten mer 
öppen, synlig och välkomnande för följare och medlemmar. Ett policydokument (inkluderat i 
Kommunikationspolicyn) för Instagram tas fram under början av 2017 med tydliga riktlinjer för 
publicering av bilder. Under 2017 planerar RFSL Stockholm att fortsätta utveckla de strategiska 
tankar och idéer som har använts under 2016 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 föreningens målgrupper, såsom i QX och i andra externa webbplatser och tryckta medier.

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.
• Lansera Instagram-kontot ”@rfslstockholm”. 
• Ta fram en intern kommunikationspolicy.
• Ta fram en intern kommunikationsplan.

KOMMUNIKATION
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RFSL Stockholm ska bedriva politik för föreningens målgrupper och vara en stark aktör gäl-
lande mänskliga rättigheter och hbtq-frågor 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. 

RFSL Stockholm kommer under 2017 att fortsätta arbetet med att färdigställa och aktualisera det 
lokala politiska program som har påbörjats 2016. 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. 

Aktiviteter
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 och aktiviteter för 2017 i det politiska arbetet är att: 
• Ta fram ett politiskt program för föreningen som stakar ut vilka politiska frågor föreningen 

ska driva och hur detta ska göras. 
• Fortsätta arbeta med att stärka RFSL Stockholms samarbeten och kontakter med andra 

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 Stockholms läns landsting för att informera om 
RFSL Stockholms verksamhet, lyfta fram erfarenheter och ge möjlighet till diskussion. Minst 
ett tillfälle planeras för fokus på frågor för landstinget och ett för Stockholms stad. 

• Stärka RFSL Stockholms externa kommunikation gällande prioriterade politiska frågor. 
• Engagera 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 priori-

terade. 
• Undersöka möjligheten till att genomföra insatser för att öka engagemanget för hbtq-frågor 

bland allmänheten, företag och politiker. 

POLITISKT 
  ARBETE



POLITISKT 
  ARBETE

• Kontinuerligt följa upp det påverkansarbete som redan utförts och ta kontakter med nya poli-
tiker i Stockholms stad och Stockholms läns landsting. 

• Genomföra minst en politisk kampanj under 2017, antagligen under Stockholm Pride.
• 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 goda 
och nyskapande exempel. 

• Driva att normkritisk pedagogik ska få ett större genomslag i skolan. 
• Driva att arbetet för att minska ohälsan bland hbtq-personers stärks. 
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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-per-
soner 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	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 RFSL Stockholm ser till både psykosocial, fysisk och sexualhälsa.
Hbtq Hälsa kommer under 2017 att bedriva hälsofrämjande och förebyggande arbete riktat mot 
homo- och bisexuella samt transpersoner med syftet att ge bättre förutsättningar för målgrupperna 
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-personer RFSL Stockholm kunskaper och erfarenheter som kan användas i påverkansarbete 
och kunskapsspridning för andra.

HBTQ 
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Migrationskonsulent
RFSL Stockholms migrationskonsulent erbjuder sedan 1995 stödsamtal till personer med mig-
rantbakgrund rörande asylfrågor, uppehållstillstånd, kontakter med myndigheter, psykosocialt 
stöd för nyanlända hbtq-personer och deras anhöriga med mera. Samtalen handlar om rättig-
heter och skyldigheter i det nya landet. En annan viktig del av arbetet är samtal kring säkrare 
sex, hiv/aids och sexuellt överförbara sjukdomar (STI), RFSL:s testningsverksamhet Testpoint, 
hälsokontroller, hälsosamtal (primärprevention), identitet och sexualitet. Migrationskonsulenten 
arbetar även sekundärpreventivt med personer som lever med hiv, och har nära samarbeten med 
Venhälsan och andra kliniker i Stockholm kommun, Posithiva Gruppen, Stödfonden och Noaks 
Ark med mera för att hjälpa i klienternas skiftande behov.

Aktiviteter under 2017
Under 2017 kommer migrationskonsulenten att arbeta med att:  
• Fortsätta med fokus på primär- och sekundärprevention genom samtal. Samtalen kan också 

innehålla psykosociala aspekter gällande migration och asyl utifrån de behov som hbtq-per-
soner och deras anhöriga behöver under sin första tid i Stockholm.

• Se till att alla nyanlända och deras närstående får tillgänglighet till hälsosamtal både hos migra-
tionskonsulenten och Migrationsverkets samarbetspartners (vården). Migrationskonsulenten 
kommer även att arbeta för att alla nyanlända ska veta sin hiv-status snarast (senast i slutet av 
det första halvåret i Stockholm/Sverige). Genom detta fokus bidrar migrationskonsulenten till 
att minska hiv- och STI-överföring inom hbtq-gruppen och deras anhöriga som kommer till 
RFSL Stockholm, Newcomers Stockholm och Newcomers Youth. 

• Informera hiv-positiva hbtq-personer om hur de kan leva med sin infektion/status och undvi-
ka andra STI-infektioner.

• Se till att samtliga material som publiceras av RFSL Stockholm är relevanta för nyanlända 
hbtq-personer,	samt	att	de	finns	tillgängliga	i	minst	två	övriga	språk	och	anpassas	till	lättläst	
svenska.

• Fortsätta att samarbeta med RFSL Förbundet Newcomers, RFSL Stockholm Newcomers och 
med Newcomers Youth som möter många nyanlända. 

• Delta i handledning regelbundet.

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.	I	de	uppsökande	verksamheterna	tillämpas	ett	strikt	
peer-education-perspektiv och Sexperterna jobbar aktivt för att informatörsgruppen ska spegla 
målgruppen utifrån ålder, kropp, hivstatus, hudfärg och språk med mera. Till hjälp har informa-
törerna en kondombar som Sexperterna metodutvecklade fram 2010, och som syftar till att öppna 
för samtal om kondomer, kondomstorlekar, testning och mycket annat. För 2017 kommer Sexper-
terna att underhålla Kondombaren och informatörernas handbok, rekrytera nya Sexperter och 
arbeta med nya kampanjer.

Sexperterna Kinema
Sexperterna Kinema riktar sig till män som går till Stockholms videoklubbar i syfte att knyta sexuella 
kontakter. Under 2017 kommer Sexperterna fortsätta samarbetet med samtliga videoklubbar som 
finns	i	Stockholm,	vilket	inkluderar	den	bastuklubb	som	öppnade	under	senhösten	2015.	Verk-
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samheten	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	distribu-
eras	på	flera	olika	språk.	Målgruppen	är	äldre	än	på	vanliga	klubbar	och	många	definierar	sig	inte	
som homo- eller bisexuella.

Webbplatser
Under 2017 kommer sexperterna.org att byggas om från grunden med fokus på tillgänglighet, så 
att	det	kan	nå	ut	till	så	många	som	möjligt.	Ny	grafisk	profil	kommer	att	lanseras	på	webbplatser,	
Facebook och andra digitala och tryckta medier. 

Sociala medier och bloggar
RFSL Stockholm kommer att utveckla sitt arbete på sociala medier och på Sexperternas bloggar 
för	att	nå	bredare	målgrupper	med	skräddarsytt	material.	Facebook-strategin	som	finns	kommer	
att uppdateras vid behov och implementeras på andra plattformar om 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 2017 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 2017 påbörjas arbetet med en ny kampanj i mån av medel från bidragsgivarna.  

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
Sexperternas Chatt kommer att fortsätta via frågelådan på sexperterna.org, Facebook och Qrui-
ser/QX.se. På dessa arenor möter Sexperterna målgrupperna MSM och transpersoner, där volon-
tärer besvarar frågor om säkrare sex. Verksamheten är nationell i sin räckvidd och utförs av RFSL 
Stockholm	på	uppdrag	av	RFSL,	med	finansiering	från	Folkhälsomyndigheten.

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. RFSL Stockholms tionde Sexhälsokonferens kommer att genom-
föras	om	finansiering	fås	under	hösten	2017.	Ämne	kommer	att	bestämmas	under	2017	och	ge-
nomföras hösten 2017. 

Annonsering och trycksaker 
RFSL Stockholm gör informationsmaterial och annonser, dels för lokalt bruk men också på upp-
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drag av RFSL:s förbundskansli. Sexperterna jobbar både med traditionella annonser och trycksaker 
men också med internet- och mobilbaserade banners. Under 2017 kommer Sexperterna att annon-
sera	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. 
Ny	grafisk	profil	kommer	att	lanseras	2017	och	förändringsarbetet	kommer	att	pågå	2017-2018.	

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	av	Sexperternas	trycksaker,	webbplatser	och	andra	interventioner	till	fler	
språk	i	samarbete	med	RFSL	Stockholms	migrationskonsulent.	I	dagsläget	finns	information	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
Röda Paraplyet kommer att fortsätta sin verksamhet med syfte att öka hälsan hos sexarbetare dels 
genom webbplatserna som ligger under rodaparaplyet.org och och dels genom samarbetet med 
Venhälsan. Samarbetet med Venhälsan går ut på att kontinuerligt underhålla och öka kompeten-
sen kring sexarbetares behov i relation till hiv/STI. Metodutveckling kommer att ske vid behov. 

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 2017 delar RFSL Stockholm ut Sexperternas Guldstjär-
na för femte gången, en belöning för de mottagningar som erbjuder den mest MSM-kompetenta 
testningen i Stockholm. 2016 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 2017, både lokalt och inter-
nationellt. Några nyckelaktörer under de kommande åren är Lafa, RFSU Stockholm, Venhälsan, 
Stockholms	Mansmottagning,	Smittskydd	Stockholm,	Posithiva	Gruppen	med	flera.	Sexhälsan	
deltar i nätverket PreventHIV, 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
Om medel ges kommer RFSL Stockholm att ta över de Testpoint-tjänster som erbjuds i Stock-
holms län. Testpoint är ett projekt där RFSL erbjuder test med snabbsvar utanför vården på ett 
sätt som kompletterar landstingets ordinarie verksamhet. Målgruppen för detta är MSM, trans-
personer och nyanlända hbtq-personer. Testningen erbjuds utanför vården i RFSL:s lokaler och 
på arenor där målgrupperna knyter sociala och sexuella kontakter, såsom nattklubbar, cruising-
områden och videoklubbar/saunor.
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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 bidrar även med 
sin	kompetens	i	andra	relevanta	utbildningssammanhang,	till	exempel	i	RFSL:s	hbtq-certifieringar.	

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. Generellt syftar utbild-
ningarna även att ge deltagare verktyg att bidra till ett samhälle där hbtq-personer kan vara 
synliga	och	trygga	i	alla	sina	identiteter.	Även	om	RFSL	Stockholm	fokuserar	på	normer	som	har	
med kön och sexualitet att göra i utbildningsverksamheten är det viktigt att lyfta fram hur dessa 
normer samverkar med andra normer. Föreningens utbildningar bör även bidra till att motverka 
exempelvis rasism och funkofobi för att bidra till att positiva samhällsförändringar inte ställs mot 
varandra. 

Pedagogiken inom Hbtq Utbildning vilar på en normkritisk grund. Ett normkritiskt arbetssätt 
utgår ifrån uppfattningen att normer påverkar människors värderingar, organisationers inklu-
derings- och exkluderingsmekanismer, och att normer ofta ligger till grund för kränkningar och 
diskriminering. Normer kan beskrivas som oskrivna och outtalade regler som påverkar männ-
iskors	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 begreppet 
normkritisk pedagogik utformar RFSL Stockholm de pedagogiska metoder som används inom 
ramen för Hbtq Utbildning. 

RFSL Stockholm utvecklar utbildningen
RFSL Stockholm kommer under 2017 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. 
Dessutom kommer RFSL Stockholm att lansera ett nytt koncept med handledning till yrkesverk-
samma som möter unga och/eller som driver likabehandlingsarbete på sina arbetsplatser. RFSL 
Stockholm kommer även att satsa på att nå ut med sin utbildningsverksamhet så att det tydligt 
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framgår vad föreningen som avdelning i RFSL har att bidra med till andra verksamheter i Stock-
holmsområdet. Ambitionen är att verksamheten under 2017 ska växa med bibehållen kvalitet. 

Hbtq-certifiering och annan samverkan
Under	2017	kommer	RFSL	Stockholm	fortsätta	att	aktivt	medverka	i	hbtq-certifieringar	som	RFSL	
genomför.	RFSL	Stockholm	kommer	även	att	delta	i	uppföljningar	och	eventuella	omcertifieringar	
av	de	verksamheter	i	Stockholmsområdet	som	redan	är	hbtq-certifierade.	RFSL	Stockholm	kom-
mer även att bidra med sin kompetens i Stockholms stads hbtq-diplomering i den mån möjlighet 
ges. RFSL Stockholm kommer att uppdatera sina priser för att bättre harmoniera med RFSL 
Förbundets prisbild. Vidare kommer RFSL Stockholm verka för att erfarenhetsutbyte mellan 
avdelningars och förbundets utbildningsverksamhet fortlöper.  

Aktiviteter 
Under verksamhetsåret 2017 kommer RFSL Stockholm genom Hbtq Utbildning att:
• Erbjuda såväl kortare informationsinsatser som längre och processinriktade utbildningar.
• Lansera ett nytt koncept med handledning för yrkesverksamma som möter barn och unga 

och/eller driver likabehandlingsarbete på sina arbetsplatser. 
• Fortsätta utveckla utbildningarna för att bredda såväl innehåll som didaktik.
• Förtydliga föreningens varumärke och öka marknadsföringsinsatserna.
• Bidra	med	sin	kompetens	inom	RFSL:s	hbtq-certifieringar	och	omcertifieringar.	
• Bidra med sin kompetens inom Stockholms stads hbtq-diplomering.
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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 till 
vara 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 13-19 år. 

Mål
Under verksamhetsåret 2017 är de huvudsakliga målen att: 
• Det	psykiska	välbefinnandet	bland	Egalias	besökare	ökar.
• Egalia fortsatt utgör en trygg mötesplats för hbtq-ungdomar mellan 13-19 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 

ökar.

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 Egalia 
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hittar en stor variation av representationer inom ungdomsgruppen bland verksamhetens besö-
kare är Egalia fortfarande en verksamhet som är begränsad i sin representation när det kommer 
till ungdomar som riskerar och/eller blir utsatta för rasism, ungdomar från arbetarklass och 
socioekonomiskt resurssvaga områden samt ungdomar med synliga funktionsvariationer. Därför 
kommer Egalia under 2017 att 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 maktrelationer inom ledargruppen, hur dessa påverkar ungdomarna, atmos-
fären och verksamheten i sin helhet och hur makthierarkier kan motverkas för att öka platsens 
tillgänglighet och inkludering. Dessa samtal kommer huvudsakligen att äga rum under hand-
ledningstillfällen. 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 ingår. Dessutom kommer 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.

Funkisprojektet
Funkisprojektet handlar om att uppmärksamma rättigheter för hbtq-personer med funktions-
nedsättningar genom att uppmärksamma normer kopplat till funktionalitet, hbtq och rättigheter. 
Projektet drivs av RFSL Förbundet och RFSL Stockholm.

Bakgrunden till projektet är förstudien Funkisrapporten ”...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, funktionshinderorganisationer i synnerhet och samhället i 
stort. 

RFSL har inom projektet samarbetat med en mängd olika personer med erfarenheter av norm-
brytande funktionalitet, funktionshinderorganisationer, LSS-verksamheter och aktivister. Pro-
jektet	består	av	flera	olika	delar,	där	störst	fokus	ligger	på	normkritiska	utbildningsinsatser	och	
sociala mötesplatser för hbtq-personer som arbetar på daglig verksamhet och/eller bor på grupp-
boenden. 

Projektet avslutas den sista maj 2017 enligt plan. De kvarvarande månaderna av projekt är fullbo-
kade av utbildningsinsatser, aktiviteter och förankring av projektets olika kunskaper och resultat. 

Hbtq-hänget, sociala mötesplatser för personer med kognitiv funktionsnedsättning 
som har rätt till insatser genom LSS
Hbtq-hängets verksamhet kommer att fortsätta under hela våren gratis. Nytt blir att verksamheten 
byter lokal från lokalen på Reimersholme till en lokal på Folkuniversitet, Kungstensgatan 45, i verk-
samheten	KRITA:s	lokaler	efter	önskemål	från	deltagarna.	Datum	för	vårens	träffar	är:	26	januari,	23	
februari, 30 mars, 27 april och 18 maj, mellan 18:00 och 21:00.

Slutfest
Lördagen den 22 april kommer projektet att arrangera en slutfest för målgruppen för Hbtq-hänget. 
Deltagare från Hbtq-hänget är även delaktiga i planeringen av festen. Festen kommer att hållas i 
lokalen Stallet som är välkänt för målgruppen. Under kvällen kommer olika artister, tal och andra 
framträdanden hända. Projektet hoppas och tror att det kommer bli en mycket lyckad och uppskat-
tad fest.

Slutrapport 
Som en del i planen att få kunskapen efter projektet att fortleva kommer projektet att samman-
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fattas i en större rapport. Där kommer projektet även sammanställa alla de utvärderingar som ge-
nomförts kopplat till utbildningarna som genomförts och verksamheten med Hbtq-hänget. Men 
för att få en ännu större och djupare förståelse kommer projektet genomföra intervjuer med sju 
informanter som gått utbildningarna. Projektet kommer även att genomföra en enkätundersök-
ning för RFSL:s kanslipersonal samt styrelse för att undersöka hur Funkisprojektet har påverkat 
deras interna arbete på RFSL samt deras allmänna kompetens kring tillgänglighet. 

Slutkonferens
Som en del i slutredovisningen kommer projektet den 17 maj att bjuda in till en slutkonferens 
kallad ”Hur jobbar vi vidare?”. Målgruppen för slutkonferensen är alla de verksamheter, fören-
ingar, organisationer, aktivister, politiker, myndigheter och andra intresserade som projektet har 
riktat sig mot. Dagen kommer bestå av olika panelsamtal med forskare, aktivister, samtal om hur 
projektet har påverkat en utbildad verksamhet, och mycket mer. 

Slutredovisning till Arvsfonden
Funkisprojektet kommer enligt mall från Arvsfonden att göra en slutredovisning av projektet. 
Denna ska inlämnas senast den 15 augusti 2017. 

Ny ansökan till Arvsfonden
Under senhösten/vintern 2016 har en ny ansökan författats till Arvsfonden. RFSL Stockholm ser 
en möjlighet att använda den erfarenhet och kompetens som föreningen har från projektet Que-
era Berättelser och Funkisprojektet för att skapa något nytt och efterfrågat som har döpts till ”Jag 
är berättaren - Hbtq-hängets berättelser”.

RFSL Stockholm vill i det här projektet skapa förutsättningar för att arbeta fram och sprida nya 
berättelser som skapats utifrån hbtq-personer med erfarenhet av kognitiva funktionsnedsätt-
ningar. Föreningen tror på förändringskraften i berättelser som sällan berättas eller synliggörs. I 
frånvaron av kulturell representation blir hbtq-personer med erfarenhet av kognitiv normbrytan-
de funktionalitet utlämnade till det som andra berättar eller det andra tycker är lämpligt för all-
mänheten att veta, läsa och ta del av. Målet är att tillsammans med målgruppen ge ut tre lättlästa 
böcker. 

Ansökan lämnades in årsskiftet 2016. Då handläggningstiden vid Arvsfonden är sex månader 
förväntas svar angående beslut från Arvsfonden bli under juni 2017. 

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 maj 2017. Projektet kommer därför att avslutas under vårterminen 2017 
och	RFSL	Stockholm	kommer	därför	att	arbeta	för	att	verksamheten	ska	finnas	kvar	i	en	annan	
form	än	med	Arvsfonden	som	finansiär.	Syftet	med	projektet	är	att	stärka	barn	i	regnbågsfamil-
jer/hbtq-familjer genom behovsstyrt föräldrastöd till både föräldrar och andra viktiga vuxna i 
barnens liv. Projektet fokuserar på att göra barnens situation bättre genom att skapa mötesplat-
ser	där	de	får	träffa	andra	barn	som	lever	i	liknande	familjer.	Verksamheten	inkluderar	även	
att se till att hbtq-personer som är eller vill bli föräldrar får tillgång till medicinsk, juridisk och 
praktisk information om föräldraskap. Projektet består av tre olika delar; en utbildningssatsning 
riktad till personer som möter hbtq-personer kopplat till deras föräldraskap (mödravårdcentraler, 
barnavårdcentraler,	förlossningskliniker,	förskolor	med	flera),	en	webbplats	(hbtqfamiljer.se)	och	
verksamheter för hbtq-personer som en social mötesplats och föräldrakurser.



Aktiviteter inom Barn av vår tid under 2017 
För webbplatsen hbtqfamiljer.se ämnar projektet att:
• Marknadsföra och sprida webbplatsen.
• Driva, vidareutveckla och löpande uppdatera webbplatsen.
• Översätta webbplatsen till engelska och lättläst svenska.
• Driva bloggen på webbplatsen. 

För verksamheterna för hbtq-personer som är/vill bli föräldrar och deras barn ämnar projektet att: 
• Fortsätta	driva	projektets	befintliga	sociala	mötesplats	för	barn	och	vuxna	i	regnbågsfamiljer	

och	hitta	former	för	vidare	finansiering	efter	projektslut.
• 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 projektets sista halvår.

• Nedteckna metoderna för samtliga av projektets verksamheter (stödjande, informativa och 
sociala verksamheter) som genomförts inom projektet och sprida dessa till övriga avdelningar 
inom RFSL.  

Inom Barn av vår tids utbildningsdel ämnar projektet att:
• Fortsätta knyta kontakt med de verksamheter som är målgrupp för projektets utbildningssats-

ning och 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.
• Sälja utbildningar till aktörer utanför projektets målgrupp samt integrera utbildningarna i 

RFSL Stockholms utbildningsverksamhet.  

Projektet planerar i övrigt att:
• 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.
• Lansera en nationell enkät om hbtq och föräldraskap.
• Utveckla arbetet med projektets samarbetsorganisationer.
• Närvara på sociala medier, både via egna plattformar och andra som är relevanta för projek-

tets målgrupp och projektets syfte.
• Besöka och medverka på events, mötesplatser och forum viktiga för projektets syfte.
• Avsluta	projektet	med	Arvsfonden	som	finansiär	och	söka	vidare	finansiering	för	projektet	via	

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

Transit
Verksamheten Transit består av stödgrupper och samtalsgrupper för unga transpersoner mellan 
15-25	år.	Stödgruppen	riktar	sig	till	personer	som	befinner	sig	inom	transvården	och	samtalsgrup-
pen till de som är i början av sina funderingar kring sin egen transidentitet. Transit bedrivs av 
RFSL Stockholm med medel från Stockholms läns landsting. 

RFSL Stockholm kommer att bedriva verksamheten som tidigare med två samtalsgrupper och två 
stödgrupper	per	år.	Utöver	detta	finns	även	planer	på	att	under	2017	utveckla	verksamheten	till	att	
nå	fler	personer.	

De grupper som RFSL Stockholm vill nå och skapa grupper för inom Transit är:
• Unga transpersoner med någon form av kognitiv funktionsvariation.
• Transpersoner som är klara med transvården.
• Transpersoner över 30 år.
• Transpersoner som inte talar svenska.
• Anhöriga till transpersoner.

RFSL Stockholm kommer därför att utöka ansökan till Stockolms läns landsting som lämnas in 
under våren till att inkludera dessa grupper. Föreningen kommer även att försöka inkludera detta 
arbete i RFSL Stockholm övrigt volontärarbete för att se om det går att hitta lösningar även om 
RFSL	Stockholm	inte	beviljas	medel.	RFSL	Stockholm	vill	även	söka	extra	finansiering	för	att	
kunna erbjuda enskilt stöd för de unga som gått/går en grupp och mår extra dåligt och saknar 
socialt skyddsnät. 

Stöd- och samtalsgrupperna
RFSL Stockholm planerar att hålla varsin stöd- och samtalsgrupp varje termin under 2017. Vårens 
samtalsgruppsomgång kommer att testa det nya metodmaterialet och därefter utvärdera det. Pla-
nerna är att materialet sedan ska tryckas och spridas under hösten 2017. I detta arbete samarbetar 
RFSL Stockholm med alla som arbetar med Transit runt om i landet. 

Föreningen kommer att börja året med att rekrytera tre nya ledare, en stödgruppsledare och två 
samtalsledare, då de nuvarande valt att ta en paus i sitt uppdrag.

 
STÖDGRUPPER
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STÖDGRUPPER

Nedan presenteras en rad olika verksamheter som RFSL Stockholm planerar att genomföra 
under 2017 utanför föreningens kansliverksamhet.

Volontärverksamhet
Under 2017 kommer RFSL Stockholm att inleda ett arbete med att utveckla föreningens volontär-
verksamhet. RFSL Stockholm har under många år drivit en aktiv volontärverksamhet som oftast 
varit knuten till olika projekt och verksamheter, till exempel Egalia, Transit, Testpoint, Skolinfor-
mationsverksamheten, Sexperterna och HBTQkojan.

Inom dessa projekt har det funnits resurser att erbjuda volontärer utbildning, stöd och handled-
ning. Den samlade erfarenheten är att dessa uppdrag är och har varit mycket uppskattade. Men 
att som aktivist och medlem engagera sig i föreningen utanför dessa projekt har visat sig vara 
svårare. Det vill RFSL Stockholm nu ändra på.

Det föreningen vill göra är att:
• Ta	till	vara	på	det	engagemang	som	finns	inom	communityt	och	bygga	på	det.
• Bli en tillgängligare och mer självklar mötesplats för alla hbtq-personer i Stockholmsområdet.
• Utöka och permanenta föreningens verksamheter med hjälp av ideella krafter.
• Skapa mer kontakt mellan medlemsgrupper, kansli och styrelse.
• Bli	en	större	och	mer	aktivistisk	organisation	som	fler	hbtq-personer	i	Stockholmsområdet	

känner närhet och ägandeskap till.

I början av 2017 blir Newcomers Stockholm en medlemsgrupp inom RFSL Stockholm. Det innebär 
att den volontärverksamhet som rör Newcomers kommer att bli en del av RFSL Stockholm och en 
möjlighet för föreningen att börja strukturera upp en mer omfattande volontärverksamhet. 

Även	om	RFSL	Stockholm	har	en	hel	del	erfarenheter	av	att	jobba	med	volontärer	så	kommer	
föreningen i det här arbetet att söka erfarenheter från andra organisationer så som Röda Korset, 
Unicef, Stockholm Pride och Volontärbyrån. RFSL Stockholm kommer att be om att ta del av 
deras metoder och arbetssätt för att se vad som har fungerat bra för dem och vad som har varit 
utmanande.

Kalender
Under året kommer föreningen att arrangera aktiviteter och arrangemang på en rad datum. Vid 

FÖRENINGSAKTIVITETER
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genomförandet av evenemang ska styrelsen aktivera och engagera medlemmar och medlems-
grupper, samt uppmuntra medlemsgrupper att arrangera olika typer av evenemang. Dessutom 
kommer föreningen att försöka samarrangera evenemang med andra organisationer med liknan-
de mål och värdegrund. 

För	att	underlätta	och	tydliggöra	för	medlemsgrupper	vilka	evenemang	som	finns	ska	en	kalen-
der upprättas, där medlemsgrupper kan se vilka evenemang som är planerade och som kan ge-
nomföras. Förhoppningen är att denna kalender ska vara färdigställd och förankrad i föreningens 
verksamheter innan 2017 är till ända.

Många uppmärksammade dagar av hbtq-intresse är markerade i föreningens Transkalender 2017, 
som	finns	att	köpa	på	kansliet.	Om	någon	datummarkering	saknas	tar	RFSL	Stockholm	tacksamt	
emot tips för inkludering i kommande upplagor.

Sommarfesten
Den	mycket	uppskattade	sommarfesten	med	glassbuffé	och	underhållning	kommer	att	genom-
föras som tidigare.

Förorts-Pride
Under 2016 genomförde RFSL Stockholm sin första förorts-Pride i Högdalen söder om stads-
kärnan. Syftet var att visa på vikten av att lyfta hbtq-frågor i Stockholms förorter och inte bara 
i innerstaden. Arrangemanget var lyckat och föreningen tar med sig många lärdomar som Pri-
de-arrangör. Under 2017 ämnar föreningen arrangera ytterligare en Pride-festival i någon av 
Stockholms förorter för att fortsätta belysa hbtq-frågor i Stockholms förorter. Var och när denna 
festival kommer att äga rum beslutas i början av 2017. 

Medlemsgruppsdagen        
Föreningen bjuder årligen in representanter för samtliga medlemsgrupper till en dags samvaro, 
med aktuell utbildning i relevanta frågor och möjlighet för de olika medlemsgrupperna att in-
formera varandra om sina respektive aktiviteter samt dra nytta av varandras erfarenheter. Dagen 
brukar vara mycket uppskattad och planeras att genomföras även 2017.

Vinterfesten
Den mycket uppskattade Vinterfesten med alkoholfri glögg, pepparkakor och underhållning 
kommer att genomföras som tidigare.

Gemensam jul
RFSL Stockholm ämnar att även 2017 arrangera en religiöst neutral gemensam social aktivitet i 
föreningens lokaler under julafton.

RFSL Newcomers 2017
During 2017, RFSL Stockholm Newcomers will be a member based group within RFSL Stock-
holm, which means much structural changes for the group, its members and its volunteers. RFSL 
Stockholm intends to apply for funds to be able to meet the needs of the group. Training for 
volunteers within the Newcomers network will also be arranged. RFSL Stockholm’s ambition is 
to support Newcomers with space for meetings and activities, advocacy for asylum rights, legal 
aid, and volunteers. During 2017, RFSL Stockholm will focus on developing the political work to 
support LGBTQ asylum seekers in Stockholm and advocate for secure housing, safe spaces, and 
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everyday support targeting the important member group of LGBTQ asylum seekers and LGBTQ 
migrants.

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.	Nedan	finns	ett	antal	
medlemsgruppers plan för verksamhet under 2017. Mer information om medlemsgrupperna och 
deras	verksamhet	finns	på	rfslstockholm.se/medlemsgrupper.

Flatpatrullen
Flatpatrullen	har	funnits	i	snart	fem	år	och	är	en	grupp	för	personer	som	identifierar	sig	som	tje-
jer och transpersoner som gillar tjejer. Efter ett 2016 med lite verksamhet planerar Flatpatrullen 
att ha ett welcome back event den 14 januari i RFSL Stockholms lokaler som ett startskott för året. 
Under	åren	har	Flatpatrullens	träffar	besökts	av	cirka	10-20	personer.	Under	2017	har	Flatpa-
trullen	som	ambition	att	träffas	en	gång	varannan	månad	i	RFSL	Stockholms	lokaler	för	att	fika,	
spela, pyssla och ha det skoj. Utöver detta, speciellt under sommarmånaderna, är planen att träf-
fas ute på stan, hemma hos någon eller i någon park. Exempel på aktiviteter är att spela bowling, 
grilla och baka. Flatpatrullen planerar också att ha ett Halloween-party. 

Gaygympan
Gaygympan är gympaverksamheten inom Lambda IF, som är en medlemsgrupp inom RFSL 
Stockholm. Gaygympan kommer under 2017 att ändra veckodag för sin verksamhet, och kommer 
att bedriva gympapass på torsdagar 19:00 i Friskis & Svettis lokaler på Sveavägen/Kungstensgatan. 
Arbetet	med	att	rekrytera	fler	till	gruppen	och	att	bygga	sociala	nätverk	fortsätter.	Gaygympan	
välkomnar alla hbtq-personer, men gruppen består för närvarande enbart av homo - och bisexu-
ella män. Gruppen ser det därför som en nödvändig utmaning att bredda gruppsammansättningen 
för	att	nå	ut	till	fler	målgrupper.

Golden Ladies
Under 2017 kommer Golden Ladies att fortsätta sin verksamhet med kvinnor och personer som 
identifierar	sig	som	kvinnor	över	35	år.	Tisdagscaféer	kommer	att	arrangeras	klockan	17:00-19:00	
varje vecka med uppehåll för sommar och jul/nyår. Temacaféer kommer att hållas en gång i 
månaden med inbjudna föreläsare, och fester med dans kommer att anordnas ungefär en gång i 
månaden.

Utöver caféverksamheten kommer gemensamma aktiviteter med teaterbesök, bio, museibesök, 
utflykter	med	mera	vara	återkommande	under	året.	Golden	Ladies	planerar	utöver	detta	att	delta	
i debatter gällande hbtq-frågor.

Kontakt med Golden Ladies sker via medlemsgruppens webbplats www.goldenladies.nu samt 
genom att maila clubgoldenladies@hotmail.com. Golden Ladies har även en privat sida på Face-
book för medlemmar.

HBTQ <3 BDSMF
HBTQ <3 BDSMF har i huvudsak ett mål under 2017: kunskap. Medlemsgruppen är övertygad om 
att kunskap ger makt och vill under året genomföra workshops och föreläsningar, med BDSMF 
som grund, kostnadsfritt för alla. HBTQ <3 BDSMF kommer att försöka ha workshops/föreläs-
ningar minst varannan månad och försöka synas under Stockholm Pride. Gruppen vill också 
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försöka ta in externa föreläsare/workshophållare för att på sikt öka gemenskapen mellan alla 
olika BDSMF-organisationer i Stockholm. Slutligen tittar gruppen också på möjligheten att ta in 
välkända BDSMF-utövare som kan hålla en gratis workshop.

HBTQ<3 BDSMF kommer under verksamhetsåret också titta på möjligheterna för att kunna syn-
liggöra BDSMF mer inom RFSL Stockholm. I övrigt hoppas medlemsgruppen att kunna vara ett 
stöd till styrelse och personal i frågor gällande BDSMF.

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 
under 2017 att bedriva idrott i följande grupper: Volleyboll (mixat), Fotboll (tjejer) och Gympa 
(killar).

Lesbiska bokklubben
Lesbiska	bokklubben	avser	under	2017	att	träffas	var	femte	vecka	i	RFSL	Stockholms	lokaler	för	
att läsa böcker av lesbiska författare och/eller med lesbiska teman. Medlemsgruppens verksam-
het är öppen för alla som är intresserade av att förkovra sig i denna litteraturgenre.

Nätverket Stolta Föräldrar till hbtq-barn
Nätverket Stolta Föräldrar till hbtq-barn är en medlemsgrupp bestående av föräldrar till 
hbtq-personer. Medlemsgruppen planerar att i april 2017 ordna en temahelg där alla Stolta För-
äldrar och Stolta Föräldrar-nätverk från hela landet är välkomna att delta. Medlemsgruppen har 
under det senaste året märkt att det startats upp nya nätverk runt om i landet och tanken med 
temahelgen är därför att kunna samlas för att utbyta erfarenheter, knyta kontakter och få inspi-
ration att fortsätta med det viktiga arbetet runt om i landet. Gruppen planerar utöver detta regel-
bundna	träffar	samt	deltagande	i	Stockholm	Prides	parad.

Transanhöriggruppen (TAG)
Transanhöriggruppen (TAG) planerar under 2017 att ha sex sammankomster för medlemmar, tre 
under vårterminen och tre under höstterminen. 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	för	2017.	
Nya medlemmar är välkomna till gruppen via tag@rfsl.stockholm.se. 

Transcaféet
Transcaféets	regelbundna	träffar	fortsätter	varje	månad	utom	i	juli.	Målet	är	att	hjälpa	fler	nya	
transpersoner att komma ut och leva i frihet i sin könsidentitet. Transcaféet fyller en viktig be-
kräftande	och	kamratstödjande	roll	för	alla	transpersoner.	Träffarna	är	också	en	språngbräda	för	
dem som vill gå vidare med könsbekräftande behandling inom vården. Många behöver en mö-
tesplats	som	känns	helt	trygg.	Därför	är	träffarna	öppna	endast	för	transpersoner,	anhöriga	och	
andra inbjudna. 
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RFSL Stockholm’s plan for 2017 presents the goals and activities that we are taking upon 
ourselves during 2017. These goals and activities are carried out to achieve our goal of an inclusive 
society where everyone can feel welcome, no matter who you are, what background you have or 
what sexuality or sexual identity you have. The plan contains RFSL Stockholm’s long-term strate-
gic objectives, economic ambitions, communication activities, political work, projects, events and 
membership activities for 2017.

One of RFSL Stockholm’s goals is to strengthen the political advocacy work locally. This work was 
one	of	the	board’s	main	focus	areas	during	2016,	and	will	continue	to	be	refined	and	systematized	
in 2017.

RFSL	Stockholm	is	a	member	organization,	and	in	2017,	we	will	put	even	more	focus	on	enhan-
cing the value of being a member in RFSL Stockholm. This for instance means that RFSL Stock-
holm will engage members in planning and implementing activities to a larger extent. In order to 
create relevant and interesting events in the future, it is important for RFSL Stockholm to build a 
group of volunteers that can create and help out at major events. This can include for example a 
suburb	Pride,	which	RFSL	Stockholm	for	the	first	time	held	in	Högdalen	in	2016.

In	2017,	RFSL	Stockholm	will	continue	to	work	on	implementing	the	organization’s	accessibility	
policy,	which	is	highly	relevant	due	to	the	issue	of	the	organization’s	premises.	This	issue	will	be	
a consistently important part in 2017, since RFSL Stockholm during the year will have to come to 
a conclusion on whether RFSL Stockholm can remain on the current premises at Sveavägen, or 
if RFSL Stockholm has to relocate to a more appropriate location based on availability, economy 
and implementation of activities.

2017	will	be	quite	a	different	year	for	RFSL	Stockholm	when	it	comes	to	the	staff-led	projects,	
as several of our three year-long projects such as the Accessbility Project (Funkisprojektet) and 
Rainbow	Families	(Barn	av	vår	tid)	will	end	their	project	run.	Efforts	will	however	be	made	to	
make sure that the projects will not disappear, but instead live on within RFSL Stockholm, albeit 
in another form. RFSL Stockholm’s extensive HIV prevention project Sexperts, as well as our trai-
ning and education activities, will continue to be carried out during the year.

RFSL Stockholm has been outspoken during 2016 in support of LGBTQ migrants and their rights, 
especially due to the changed migration legislation of Sweden. For 2017, this work will continue to 
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be a pivotal part on RFSL Stockholm’s political agenda, to ensure that pressure is put on respon-
sible authorities to not send back LGBTQ migrants to a home country where they will be likely to 
be discriminated, violated or even killed. 2017 will start with making Newcomers a member group 
within RFSL Stockholm, which will hopefully strengthen this work and make it even more visible 
to members, politicians and the general public.

We look forward to a year with many challenges, but also with many exciting projects and activi-
ties. We hope that you want to be a part of this work during the year!






