
Nyhetsbrev 
från RFSL Stockholm

______________________________

Av Matilda Strömberg, sekreterare RFSL Stockholm



RFSL Stockholms styrelse har nu en 
kommunikationsgrupp som arbetar med att öka 
inkludering för medlemmar, både i vad vi gör i 
styrelsen, men också i andra medlemmars 
aktiviteter. Vi är många engagerade i olika grupper. 

Vi inser att vi behöver bli bättre på att visa det för 
varandra, och kanske också uppmuntra varandra att 
delta i aktiviteter. Vi kommer redan nu börja se över 
Facebooksidan, och nyhetsbreven till medlemmar, ja 
vi vill helt enkelt bjuda in er på styrelsemöten. 

Vi hoppas och tror att detta är något som stärker 
den enskilde medlemmens röst i föreningen, och 
skapar engagemang. 

/Thomas Andersson, via kommunikationsutskottet

______________________________



Styrelsen angående ordförandes avgång

Anton Johansson väljer att på egen begäran 
avgå från posten som ordförande för RFSL 
Stockholm. 

Ett extrainsatt årsmöte kommer att hållas, 
där en ny ordförande kan väljas. RFSL 
Stockholms styrelse kommer att samråda 
med föreningens valberedning och 
återkomma med datum för extra årsmöte. 
Styrelsen kommer att återkomma med 
inbjudan till extra årsmötet.

Läs mer här.

Kontaktperson angående avgången är Peter 
Sidlund Ponkala, 
peter.sidlund.ponkala@stockholm.rfsl.se

Den nya styrelsen består av:

Peter Sidlund Ponkala – Tillfällig ordförande
Elin Danielsson – vice ordförande
Eileen Atieno Okoth – kassör
Matilda Strömberg – sekreterare
Mats Christiansen – ledamot
Yaminna Nefzi – ledamot
Joanna Mellquist – ledamot
Thomas Andersson – ledamot
Suma Abdelsamie – suppleant
Rase Berf – suppleant

Kontakta styrelsen via 
styrelse@stockholm.rfsl.se

______________________________

https://rfslstockholm.se/2017/05/11/uttalande-med-anledning-av-ordforandes-avgang/


Välkomna till RFSL Stockholms årliga SOMMARFEST!
Onsdagen den 31 maj kl 18:00-20:30 firar vi våra fantastiska volontärer, medlemmar och aktivister med en 
fest i sommarens tecken. Det är Newcomers Stockholm som arrangerar festen och det kommer bjudas på 
glassig buffé och fantastiska uppträdanden.
Om du vill hjälpa till på något sätt mejla till jojo@stockholm.rfsl.se.
Varmt välkomna!______________________________

mailto:jojo@stockholm.rfsl.se


Funkisprojektet

Nu kan du läsa slutrapporten från det 
tre-åriga Arvsfondsprojektet, 
Funkisprojektet, som RFSL Stockholm 
har genomfört tillsammans med RFSL 
Riksförbundet.

Vi på RFSL Stockholm är superstolta 
över detta projekt, som ju bara är 
början på vårt arbete med dessa frågor. 
Nu jobbar vi vidare tillsammans!

För som alla vet; Ingen rörelse är en ö!

______________________________

https://rfslsthlm.files.wordpress.com/2017/05/slutrapport-funkisprojektet.pdf


We will help you get rid of your coins
After the 30/6 -2017 the old 1, 2, and 5 krona will no 
longer be in use. At Sommarfesten we will collect 
your coins and bring them to the bank. The money 
will be used to support Newcomers Stockholm. So if 
you have any spare change, please bring them to the 
party.

New transgroup
This year we have a trans newcomers group, for 
helping and supporting trans persons and trying to 
give all the trans persons free space to 
express themselves.

Also anyone who is interested in the trans issues they 
are more than welcome to come, and who would like 
to help and support the trans issues especially the 
migrants trans persons which they are extremely 
vulnerable.

The trans newcomers group is every Tuesday from 
14:00 to 16:00 at RFSL Hyllan room.

______________________________



Newcomers Stockholm som är en medlemsgrupp för 
hbtq-migranter och asylsökande arrangerar öppen queer 
brunch varannan söndag. Brunchen är för alla hbtq
personer, medlemmar och allierade pengarna går till
medlemmarnas behov och aktiviteter. Nästa queera 
brunch är söndagen den 28 kl 13-15 på hyllan.

Newcomers vill även passa på och bjuda in för att träffa 
och lära känna alla andra medlemsgrupper och 
medlemmar. Vi har även ny mail för dem som vill komma 
i kontakt med oss: 
Newcomers.stockholm@stockholm.rfsl.se

______________________________

mailto:Newcomers.stockholm@stockholm.rfsl.se


Intervju med Thomas Andersson, 
RFSL Stockholms styrelse
- Jag tror på ett hållbart engagemang. 

Vad innebär det? 

- Jo att vi erbjuds engagera oss på våra villkor. Vi är många föreningsaktiva 
som själv känt att det varit för mycket stundtals, sätt föreningsvänner gå in i 
väggen, eller periodvis inte känner att vi vet vår plats i föreningen. Vi vill 
skapa engagemang som utgår från dig som medlem, vad du är engagerad 
av, och vad du känner är hållbart över tid. 

Hur vill styrelsen arbeta med hållbart engagemang?

- Vi behöver därför era tankar om hur ert engagemang skulle se ut, och vad 
som är viktigt för er, för att det ska vara kul. Dela gärna era åsikter till 
info@stockholm.rfsl.se

______________________________



Tack för ditt stöd av RFSL Stockholm!

______________________________

Skänk pengar

För att stödja vårt arbete kan du 
sätta in pengar på vårt 
bankgironummer: 
56 08-55 82

Eller om du föredrar bankgiro-talong, 
maila: info@stockholm.rfsl.se

Du kan även swicha oss på: 
123 354 83 44

Allt stöd och bidrag uppskattas 
enormt.

mailto:info@stockholm.rfsl.se

