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2018 för med sig mycket nytt. Nya lokaler, nya samarbeten, nya verksamheter och nya möjligheter 
att utveckla verksamheten. Föreningen går mot ett spännande år med såväl kongress som Eu-
roPride, och 2018 är dessutom ett valår. Vi börjar året med att flytta in i nya lokaler tillsammans 
med RFSU Stockholm.

RFSL kongress 2018
I maj har RFSL kongress där bland annat en ny ordförande och styrelse ska väljas. RFSL Stock-
holm har ett stort antal röster på kongressen och kommer att anordna möten med kongressom-
buden för att ta ställning till ny styrelse och inkomna motioner. Vi kan även komma att bilda  
koalitioner med andra lokalavdelningar för att driva frågor våra medlemmar ser som extra viktiga.

Val 2018
Hösten 2018 är det också val till riksdag, landsting och kommun. Detta ger ett bra tillfälle för för-
eningen att lyfta frågor inom våra fokusområden gentemot Stockholms stad, övriga kommuner i 
regionen och landstinget. 

EuroPride 2018
EuroPride 2018 går av stapeln i Stockholm och Göteborg under sensommaren. I och med festi-
valen får föreningen en bra plattform för att påverka den politiska dagordningen. Festivalen är 
också ett utmärkt tillfälle att värva nya medlemmar. 

Inledning och politisk vision 
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RFSL Stockholm har ett antal fokusområden för 2018, områden somär vägledande för föreningens 
projekt och övrig verksamhet under året. 

Ekonomi
För att kunna uppnå förändringar och förbättringar av hbtq-personers livsvillkor, vilket tar tid, 
är det viktigt att kunna arbeta strategiskt och långsiktigt. RFSL Stockholm ska därför fortsätta att 
arbeta för en stabil ekonomi, och med att säkra verksamhet som inte bara är fullt finansierad på 
årsbasis utan också är finansierad på lång sikt.  

RFSL Stockholms styrelse ska i samverkan med personalen, genom ett långsiktigt strategiskt 
arbete med bidrags- och projektansökningar, ge stabilitet åt föreningen. 

Utbildningsverksamhet
RFSL Stockholms utbildningsverksamhet ska öka hbtq-kompetens och kunskap kring likabehand-
lingsfrågor och normer. Utbildningsverksamheten ska leda till att yrkesverksamma och organisationer 
som kommer i kontakt med hbtq-personer har kunskap och verktyg för att arbeta mot diskrimine-
ring på grund av kön och sexualitet samt få ökad medvetenhet om heteronormen och cisnormen. 

Stödverksamhet och delaktighet
RFSL Stockholm ska under 2018 fortsätta att stötta särskilt utsatta grupper inom hbtq-commu-
nityt. Sådana grupper kan vara transpersoner, hbtq-personer med funktionsnedsättningar samt 
nyanlända hbtq-personer. Alla metoder inom stöd-och samtalsgrupper är framtagna utifrån ett 
normkritiskt perspektiv. För att nå ut till hela gruppen har RFSL Stockholm en migrationskon-
sulent som särskilt hjälper nyanlända hbtq-personer i kontakten med vården, myndigheter och 
samtidigt är en länk till Stockholms hbtq-community.

Egalia
RFSL Stockholm driver sedan 2007 Egalia, en gratis, drogfri och ledarledd mötesplats för unga 
hbtq-personer i åldrarna 13–19 år.  Egalias mål är att erbjuda stöd, information och sociala sam-
manhang samt att arbeta för att identifiera och sprida kunskap om unga hbtq-personers behov 
och livsvillkor. RFSL Stockholm vill ta till vara på de ungas perspektiv och låta dem vara drivande 
i föreningens verksamheter och projekt.

Hälsa och hivprevention
RFSL Stockholms hälsoarbete fokuserar på att förbättra hälsan för hbtq-personer i länet. Vårt 

RFSL Stockholms 
fokusområden för 2018
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mål är att eliminera diskriminering och med den påtvingad ohälsa för målgruppen samt öka 
hälsan för hela hbtq-gruppen.  Samtliga verksamheter inom RFSL Stockholm arbetar med hiv-
prevention och med personer som lever med hiv. Genom uppsökande verksamhet, fortsatt arbete 
med hivprevention, utbildning och sexualrådgivning ska RFSL Stockholms hiv- och hälsoarbete 
möjliggöra en bättre hälsa för alla.

Medlemmarna och medlemsgrupperna
Medlemmarna och de aktiva medlemsgrupperna är föreningens hjärta och kärna. Därför läggs 
stor energi ner på att arrangera och planera medlemsaktiviteter, träffar samt att skapa mötesplatser 
för medlemmarna.  
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Flytten
Föreningen flyttar till nya lokaler på Alsnögatan 7 i början av året, som vi kommer att dela med 
RFSU Stockholm. Lokalerna är mer tillgängliga än de på Sveavägen, men de är mindre. Det kom-
mer att ge föreningen möjlighet att skapa en ny struktur för lokalanvändningen vilket kommer 
göras tillsammans med RFSU Stockholm. 

Verksamhetschef
Föreningens tidigare verksamhetschef Sanna Frost avslutade sin tjänst i januari 2018 efter sju års 
arbete. Föreningen ska nu rekrytera en ny verksamhetschef, och under rekryteringsprocessen 
kommer en tillfällig verksamhetschef att se till att verksamheten löper på med bibehållen stabilitet. 

Att få en ny kraft på denna viktiga post blir en utmaning för verksamheten under 2018, vilket gör 
att styrelsen under året kommer att följa utvecklingen noga och försöka vara den stabilisator som 
föreningen behöver.

Volontärverksamhet
RFSL Stockholm har en stor grupp volontärer som genom sitt ideella engagemang utgör spetsen 
av Stockholms hbtq-rörelse. Volontärarbetet är en viktig del av föreningens arbete som bör stärkas 
under året. 

Volontärverksamheten har under 2017 engagerat många nya personer i RFSL Stockholm. Vi vill 
göra allt för att denna utveckling ska fortsätta även 2018, så att vi kan växa som organisation och 
vara stockholmarnas självklara val som hbtq-organisation. 

Medlemskommunikation
Föreningen kommer under 2018 att arbeta för att förstärka medlemskommunikationen och för-
bättra nyhetsbreven för att ge större insyn i föreningens verksamhet. Detta är enligt de önskemål 
som framkom i medlemsenkäten 2017. Föreningen kommer att skicka ut en medlemsenkät även 
2018 för att ta reda på vad medlemmarna vill att föreningen ska prioritera för frågor. 

Vidare ska en gemensam kalender tas fram där föreningens alla aktiviteter finns samlade, för att 
ge medlemmarna bättre överblick. 

Medlemsgrupper
Under 2018 kommer RFSL Stockholms medlemsgrupper att fortsätta sina verksamheter riktade 
mot olika grupper inom föreningens medlemsskara. Under året vill styrelsen fortsätta att lång-

Föreningsverksamheten
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siktigt stärka kontakten med medlemsgrupperna. I sista delen av denna verksamhetsplan finns 
några medlemsgruppers planer för året. Mer information om medlemsgrupperna och deras 
aktiviteter finns på hemsidan.

Medlemsaktiviteter
Liksom tidigare år kommer föreningen att erbjuda aktiviteter för sina medlemmar. Föreningen 
uppmanar också sina medlemsgrupper och medlemmar att ordna aktiviteter med stöd av fören-
ingen – det finns pengar att söka.

Fester
I april ska de nya lokalerna vara klara och det kommer att ordnas en inflyttningsfest där alla får 
möjlighet att bekanta sig med föreningens nya hemvist. 

Den mycket uppskattade sommarfesten och den populära Vinterfesten kommer att genomföras 
som tidigare. Under 2018 planeras en gemensam social, religiöst neutral aktivitet i de nya lokalerna. 

Policy och antirasistisk handlingsplan
RFSL Stockholm ska under året göra en översyn av och revidera sin tillgänglighetspolicy.
Den antirasistiska handlingsplanen gäller fram till och med 2018. Föreningen kommer under året 
att gå igenom och revidera denna. 

https://rfslstockholm.se/medlemsgrupper/
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Hälsa och hivprevention
Syfte
Syftet med RFSL Stockholms hälsoarbete är att förbättra hälsan bland hbtq-personer och deras 
anhöriga. Sexualhälsan och den psykiska hälsan är sämre bland hbtq-personer än i befolkningen 
i övrigt. Anledningar till detta är bland annat heteronormativa antaganden, diskriminering och 
brist på hbtq-kompetens inom hälso- och sjukvård. Även psykosociala problem samt förekomst 
av hiv och sexuellt överförbara infektioner (STI) i gruppen män som har sex med män (MSM) 
försämrar hälsan. Det långsiktiga målet med RFSL Stockholms arbete är att skapa ett Stockholm 
där ingen mår sämre – fysiskt eller psykiskt – än andra på grund av sexualitet, könsidentitet eller 
könsuttryck.

RFSL Stockholms verksamheter på hälsofronten styrs av vilka projekt och verksamheter som får 
bidrag, vilket i dagsläget gör att hivprevention för män som har sex med män dominerar arbetet. 
Visionen ska dock vara att föreningen kan jobba med hälsofrågor för hela hbtq-gruppen. Genom 
att stärka hbtq-perspektivet i en för samhället så stor och viktig del som vården, bidrar arbetet till 
attityduppdateringar på många plan – vilket är nog så viktigt.

RFSL Stockholms hälsoarbete har två huvudinriktningar. För det första handlar det om att ge-
nom egna aktiviteter komma i kontakt med och erbjuda tjänster till hbtq-personer. För det andra 
handlar det om att påverka vården på alla nivåer i Stockholms län, där alla från politiker och 
verksamhetschefer till vårdpersonal uppmuntras att se hälsofrågor ur ett hbtq-perspektiv. 

Dessa två inriktningar ska finnas med i allt hälsoarbete som föreningen bedriver. Genom ett 
aktivt påverkansarbete kan RFSL Stockholm få andra aktörer i samhället att också arbeta för 
hbtq-personers hälsa. Huvudansvaret för politisk påverkan ligger hos RFSL Stockholms styrelse, 
med stöd av kansliet. Ett fokusområde för det hivpreventiva påverkansarbetet att få till stånd en 
ordnad förskrivning av PrEP (Pre-Exposure Prophylaxis), ett förebyggande läkemedel mot hiv.

Migrantkonsulent
RFSL Stockholms migrantkonsulent erbjuder sedan 1995 stödsamtal till personer med migrant-
bakgrund rörande asylfrågor, uppehållstillstånd, kontakter med myndigheter, psykosocialt stöd 
med mera. En viktig del av det primärpreventiva arbetet är samtal kring säkrare sex, hiv/aids och 
STI, samt det hälsosamtal som erbjuds asylsökande. Migrantkonsulenten arbetar även sekundär-
preventivt med personer som lever med hiv och har nära samarbeten med Venhälsan och andra 
kliniker i Stockholms kommun, Posithiva Gruppen, Stödfonden och Noaks Ark med flera.

Verksamheten
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Fokus för migrantkonsulenten under 2018 är:  

• Att i stödsamtalen ha fortsatt fokus på primär- och sekundärprevention av hiv/STI. Samtalen 
kan också innehålla andra aspekter utifrån de behov som hbtq-personer och deras anhöriga 
har under sin första tid i Stockholm.

• Att se till att nyanlända och deras närstående får tillgång till hälsosamtal både hos migrant-
konsulenten och hos Migrationsverkets samarbetspartner. De som migrantkonsulenten träffar 
ska känna till sin hiv-status snarast möjligt och senast efter ett halvår i Sverige. 

• Att informera hiv-positiva hbtq-personer om hur de ska leva med sin hiv-status och hur de 
kan undvika andra STI:er.

• Att fortsätta samarbetet med RFSL Newcomers  Stockholm och RFSL Ungdoms Newcomers 
Youth. 

Sexperterna
RFSL Stockholm bedriver omfattande hiv/STI-preventivt arbete för män som har sex med män 
samt transpersoner i Stockholm genom uppsökande verksamhet och informationsspridning. Sex-
perterna har ett peer-education-perspektiv, som utgår från att en i målgruppen lättare lyssnar på 
och tar till sig information från någon som själv tillhör målgruppen. Därför ska informatörsgrup-
pen spegla målgruppen utifrån ålder, kropp, hivstatus, hudfärg, språk med mera.  

Inom ramen för Sexperterna finns en rad projekt och verksamheter:

Sexperterna Klubb och Park
Sexperterna finns på de arenor där MSM-gruppen möts, alltså nära det sexuella mötet. 
Till sin hjälp har informatörerna en kondombar som syftar till att öppna upp för samtal om kon-
domer, kondomstorlekar, testning och mycket annat. 2018 kommer Sexperterna att underhålla 
Kondombaren och informatörernas handbok, rekrytera nya Sexperter och arbeta med nya kam-
panjer. Under sommarmånaderna har Sexperterna en närvaro i cruisingområden i Stockholm, 
dels genom informatörer, dels genom kondomholkar.

Sexperterna Chatt
Sexperterna chatt kommer att fortsätta via frågelådan på sexperterna.org, Facebook, Grindr och 
qruiser.com. På dessa arenor möter Sexperterna målgrupperna MSM och transpersoner, där vo-
lontärer besvarar frågor om säkrare sex. Verksamheten är ett nationellt uppdrag med finansiering 
från Folkhälsomyndigheten.

Sexperternas minibar
Minibaren fungerar som ett komplement till Sexperterna Klubb genom att alltid finnas på plats. 
Minibaren är plexiglasbehållare eller engångsbehållare för kondomer och glid som kan placeras 
ut där de behövs. I mån av plats bygger vi upp kondomväggar som påminner om godishyllor. Syf-
tet med kondomväggarna är att visa att det finns en stor variation av storlekar och former.

Sexperternas Guldstjärna
För att öka testningen bland män som har sex med män krävs mottagningar med MSM-kompe-
tens, då ett dåligt bemötande inte leder till den regelbundenhet i testandet som Sexperterna ser 
som nödvändig. Under hösten 2018 delar RFSL Stockholm ut Sexperternas Guldstjärna för sjätte 
gången, en belöning för de mottagningar som erbjuder den mest MSM-kompetenta testningen i 
Stockholm. 2017 års Guldstjärna gick till fem mottagningar. 

De mottagningar som efter besök inte får någon Guldstjärna erbjuds ett uppföljande möte då de 

http://sexperterna.org/
http://qruiser.com/
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informeras om varför de inte fick utmärkelsen. Ambitionen är att att antalet mottagningar som 
får Guldstjärna ökar genom den dialog som Guldstjärnan inspirerar till.

Kinema
Kinema riktar sig till män som går till Stockholms videoklubbar för att knyta sexuella kontakter. 
Under 2018 kommer Sexperterna att fortsätta samarbetet med samtliga videoklubbar och bastu-
klubbar som finns i Stockholm.

SMS-påminnelse
Australiensisk forskning visar att det går att öka regelbundenheten i hiv-testning genom SMS- 
påminnelser. 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. SMS-påminnelsen görs i samarbete med riksförbundet RFSL, RFSL Rådgivningen 
Skåne, RFSL Göteborg och RFSL Örebro.  

Sexperternas Sexhälsokonferens
Sexhälsokonferensen fungerar som ett metodlabb för nya metoder och utmaningar. Det kan 
handla om nya målgrupper, kommunikativa utmaningar och annat som är relevant för de som 
jobbar med hivprevention. Sexperterna elfte Sexhälsokonferens kommer att genomföras om vi 
får finansiering. Ämnen kommer att bestämmas under våren 2018 och konferensen genomförs 
under hösten.

Kampanjarbete
Sexperterna har en större kampanj varje år, och i möjligaste mån flera mindre. Under 2018 kom-
mer en uppdaterad version av Dejtingboken att lanseras tillsammans med en kampanjfilm. Upp-
dateringen kommer efter förfrågningar från målgruppen. Under 2018 påbörjas arbetet med en ny 
kampanj förutsatt att medel kommer från bidragsgivarna.  

Webb och sociala medier
Under 2018 kommer sexperterna.org och slm.sexperterna.org att arbeta vidare med strategin 
för sociala medier i form av blogguppdateringar och delningar av relevanta artiklar och annat 
material. Vi kommer även utöka antalet egenproducerade filmer för spridning via hemsidor och 
sociala medier. 

RFSL Stockholm kommer att utveckla sitt arbete på sociala medier och på våra bloggar för att nå 
bredare målgrupper med skräddarsytt material. Facebookstrategin som finns kommer att uppda-
teras vid behov och implementeras på andra plattformar om möjligt. 

Annonsering och trycksaker
RFSL Stockholm gör informationsmaterial och annonser, dels för lokalt bruk men också på 
uppdrag av RFSL:s förbundskansli. Vi jobbar både med traditionella annonser och trycksaker 
men också med internet- och mobilbanners. Under 2018 kommer Sexperterna att annonsera om 
eventuella kampanjer via sociala medier och affischer. Andra trycksaker är broschyrer på flera 
språk som lämnas ut till hiv- och STI-mottagningar i Stockholms stad och landsting. 

Sexperternas kommunikationsstrategi syftar till att vara pedagogisk och utgår från representation 
utifrån hiv-status, ålder, kropp och hudfärg för att tilltala alla delar av målgruppen. Ibland riktar 
sig annonserna brett, ibland smalt beroende på kanal och budskap. Majoriteten av Sexperternas 
trycksaker finns minst på två språk. I dagsläget finns information på engelska, arabiska, ryska och 
spanska både på webben och i tryckt format.

https://sexperterna.org/
http://slm.sexperterna.org/
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Röda Paraplyet
Röda Paraplyet kommer att fortsätta sin verksamhet med syfte att öka hälsan hos sexarbetare 
dels genom hemsidorna som ligger under rodaparaplyet.org, dels genom samarbete med olika 
mottagningar. Samarbetet med Venhälsan och Stockholms mansmottagningar i Rinkeby och 
Skärholmen underhåller och ökar kompetensen kring sexarbetares behov i relation till hiv/STI. 
Metodutveckling kommer att ske om det behövs. 

Samarbeten
RFSL Stockholm kommer att samarbeta med en rad relevanta aktörer under 2018, både lokalt 
och internationellt. För vårt uppsökande arbete är viktiga samarbetspartners en rad kommersi-
ella aktörer som driver klubbar för hbtq-personer i Stockholms län. Nyckelaktörer för samarbete 
under de kommande åren är Kunskapscentrum för sexualitet och hälsa (KSH), RFSU Stockholm, 
Venhälsan, Stockholms Mansmottagningar, Smittskydd Stockholm, Posithiva Gruppen med flera. 
Sexhälsan deltar i nätverket Preventhiv, med KSH och andra aktörer i Stockholms Läns Landsting 
som bedriver hivprevention. Gruppens arbete är inriktat dels på erfarenhetsutbyte och samordning, 
dels kampanjer riktade mot målgruppen, främst i form av on site-testning under Stockholm Pride. 

Testpoint
Om medel ges fortsätter RFSL Stockholm med verksamheten Testpoint, ett projekt där vi erbjuder 
test med snabbsvar utanför vården. Målgruppen för detta är MSM, transpersoner och nyanlända 
hbtq-personer. Testningen erbjuds i RFSL:s lokaler och på arenor där målgrupperna knyter sociala 
och sexuella kontakter, som nattklubbar, cruisingområden och videoklubbar/saunor.

Jag är berättaren
Jag är berättaren är ett treårigt projekt som startade i september 2017. Projektet drivs av RFSL 
Stockholm och finansieras av Allmänna Arvsfonden. Det är ett berättar-projekt för hbtq-personer 
som bor på gruppbostad och/eller jobbar på daglig verksamhet.  

Syfte och mål
Syftet med Jag är berättaren är att fylla en lucka i den svenska litteraturen genom att skapa ett tryggt 
och kreativt rum där berättelser som annars ges litet utrymme i samhället får ta plats, bekräftas, for-
mas och spridas. Målet är att skapa stärkande berättelser om hbtq och funkis och ge ut dessa i lätt-
läst form. Vi planerar att ge ut tre böcker, en bok per år, med temana Mina drömmar, Min verklighet 
och Mina relationer Under åren kommer berättelser också att publiceras på en blogg. Vi kommer 
också vid varje nytt boksläpp att åka på författarturné, bland annat till bibliotek.

Verksamhet 2018
Jag är berättarens verksamhetsår sträcker sig september–september eftersom det är ett Arvsfonds-
projekt. Under 2018 kommer verksamheten att bland annat bjuda på:

Författarträffar:
• Ordna cirka 40 författarträffar, varav ungefär 15 är tillsammans med en berättarpedagog kopplad 

till Fabula Storytelling.
• Ha workshops med flera inspiratörer som har olika kompetenser inom berättande, exempelvis 

serietecknande, poesi och lättläst svenska.
• Etablera rutiner för regelbunden, enskild skrivtid med stöd av projektledare/medarbetare.

http://rodaparaplyet.org/
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Första boken:
• Sålla bland och bestämma vilka berättelser som ska vara med i boken (april–maj).
• Layouta boken (maj).
• Skicka boken på tryck (juni).
• Boksläpp och releasefest under Stockholm Pride 27 juli–5 augusti.
• Turnera med boken under augusti–september.

Webbplats och grafisk profil:
• Fortsätta arbetet med att tillgängliggöra RFSL Stockholms hemsida.
• Lansera en blogg (när hemsidan är klar) och sedan uppdatera den varje vecka.
• Sammanställa en både webbaserad och tryckt tipslista om hur man kan bemöta anhöriga och 

personal som kränker en.
• Beställa en grafisk profil och logotyp/profilbild, enligt de förslag författargruppen gett. 

Andra aktiviteter:
• Handledning för projektgruppen en gång i månaden.
• Avrapportering till Arvsfonden ska vara klar i juni.

Egalia
Egalia är en gratis, drogfri, ledarledd mötesplats för socialt nätverksbyggande som i sin metod 
fungerar identitetsstödjande för unga hbtq-personer i åldrarna 13–19 år. Under verksamhetsåret 
2018 är de huvudsakliga målen: 

• Det psykiska välbefinnandet bland Egalias besökare ökar.
• Egalia 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.
• 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 att fortsätta att verka för ökad inkludering. Trots att vi hittar en stor variation av 
representationer inom ungdomsgruppen bland Egalias besökare så är verksamheten begränsad 
i sin representation när det gäller etnicitet, ungdomar från arbetarklass och socioekonomiskt 
resurssvaga områden och ungdomar med synliga funktionsvariationer. Därför kommer vi under 
år 2018 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 
representation och maktstrukturer 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. Egalia kommer att fördjupa den intersektionella ansatsen genom 
att jobba med integrering av intersektionella perspektiv på alla nivåer inom verksamheten. 
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Volontärverksamheten
Volontärverksamheten har under 2017 påbörjat en spännande utveckling som engagerat många 
nya personer i RFSL Stockholm. Detta vill vi fortsätta att göra även under 2018. Syftet är att växa 
som organisation och vara stockholmarnas sjävklara val som hbtq-organisation. 

Under 2017 tog vi fram en volontärpolicy och en grundutbildning för volontärer samt påbörjade 
utbildning av volontärer för Newcomers, samt ledare för volontärverksamheten.
Under 2018 vill vi:

• Fortsätta att skapa fler uppdrag som kan utföras av volontärer.
• Utbilda fler volontärer.
• Utveckla uppdrag för volontära ledare.
• Vidareutveckla metoder och rutiner för att samordna och vägleda en växande volontärgrupp.
• Utveckla ett utbildningskoncept för att hålla utbildningar i engagemang och volontärvård
• Organisera evenemang för communityt runt om i Stockholm i syfte att engagera fler och att 

bli fler medlemmar.

Aktivitetskalender:
• En infoträff per månad.
• Två volontärutbildningar per termin.
• En volontärträff per månad.
• Tre evenemang per termin utöver vinterfest, sommarfest och Stockholm Pride.

Utbildning och certifiering
RFSL Stockholm bedriver utbildningsverksamhet för att öka hbtq-kompetens och kunskap kring 
likabehandlingsfrågor och normer. Vi erbjuder såväl kortare informationsinsatser som längre och 
processinriktade utbildningar. RFSL Stockholm bidrar även med sin kompetens i andra utbild-
ningssammanhang, till exempel i RFSL:s hbtq-certifieringar och Stockholms stads hbtq- 
diplomeringar. 

Det primära syftet med utbildningsverksamheten är att sprida verktyg för att arbeta mot begrän-
sande normer kring kön och sexualitet (heteronormen och cisnormen) på såväl privata arbets-
platser som i offentlig verksamhet. Att synliggöra och ifrågasätta dessa kan i sin tur bidra till att 
kränkningar och diskriminering förebyggs och/eller stoppas och till att organisationer blir mer 
inkluderande. 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. Våra utbildningar bör därför även bidra till att motverka exempelvis rasism och 
funkofobi. 

Volontärverksamhet 
och utbildning 
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RFSL Stockholm kommer under 2018 att fortsätta att utveckla sitt utbud av utbildningar, för att 
den kunskap som genereras inom vår verksamhet ska komma andra organisationer till del. Både 
processinriktade utbildningar och kortare informationsinsatser kommer att erbjudas. Dessutom 
kommer vi att vidareutveckla de handledningskoncept som vi tog fram under 2017. 

RFSL Stockholm kommer att satsa på att förtydliga föreningens varumärke och öka marknads-
föringsinsatserna för utbildningsverksamheten. På så sätt blir det tydligt vad föreningen som 
avdelning i RFSL har att bidra med till andra verksamheter i Stockholmsområdet. Ambitionen 
är fortsätta utveckla utbildningarna för att bredda såväl innehåll som didaktik, och att verksam-
heten under 2018 ska växa med bibehållen kvalitet

Samverkan med andra aktörer
RFSL Stockholm kommer under 2018 att vara leverantör av utbildning inom Stockholms stads 
hbtq-diplomutbildning. Detta har möjliggjorts genom ett avtal med Stockholms stad som slöts efter 
upphandling hösten 2017. Avtalet gäller i två år framöver, och RFSL Stockholm är första valet. Under 
2018 kommer RFSL Stockholm även att fortsätta att aktivt medverka i hbtq-certifieringar som RFSL 
genomför. RFSL Stockholm kommer även att delta i uppföljningarna och eventuella omcertifiering-
ar av de verksamheter i Stockholmsområdet som redan är hbtq-certifierade. Vidare kommer RFSL 
Stockholm verka för erfarenhetsutbyte mellan lokalavdelningars och förbundets utbildningsverk-
samhet. RFSL Stockholm kommer även fortsättningsvis erbjuda sin kompetens till hbtq-certifie-
ringen, som bedrivs av förbundskansliets utbildningsenhet. 

RFSL Stockholm kommer att fortsätta följa arbetet inom Södermalms stadsdelsförvaltning, som 
syftar till att erbjuda stödjande verksamhet för transpersoner som har diagnos inom autismspektrat. 
Utbildningsenheten kommer att bidra med handledning och utvärdering av verksamheten. 

Hbtq-hänget
Hbtq-hänget är RFSL Stockholms träffverksamhet för personer med normbrytande kognitiv 
funktionalitet som har rätt till insatserna gruppbostad, servicebostad och/eller daglig verksam-
het genom LSS. Hbtq-hänget är en plats där en kan snacka hbtq och träffa andra med liknande 
erfarenheter. Hbtq-hänget fokuserar på rättigheter, hbtq-frågor och empowerment. 

Hbtq-hängets verksamhet kommer att fortsätta under 2018 och fortsatt vara gratis för deltagarna. 
När RFSL Stockholm har flyttat till nya lokaler kommer även Hbtq-hänget att ha sin verksamhet 
där efter önskemål från deltagarna. Hbtq-hänget kommer att träffas en till två gånger i månaden.

Transit
Under 2018 kommer Transit att fortsätta erbjuda Stöd- och Samtalsgrupper till unga transpersoner 
två gånger per år. Vi kommer att fortsätta söka nya bidrag för att utveckla vår verksamhet för trans-
personer. 

Under året kommer vi arbeta tillsammans med Newcomers Trans Stockholm och utveckla samtals-
grupper för målgruppen nyanlända transpersoner i Stockholmsområdet. 

Om pengar finns kommer vi kunna erbjuda utbildning och handledning i den nya samtalsmetoden 
för organisationer som vill starta upp transitgrupper. 
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Asexuell/Aromantisk Gemenskap
Asexuell/Aromantisk Gemenskap är en ny medlemsgrupp i RFSL som startades i september 2017. 
Vi är en grupp för personer på det asexuella och/eller aromantiska spektrumet, men välkomnar 
självklart personer som är funderande eller nyfikna. Vårt främsta syfte är att utgöra en mötesplats 
för asexuella och aromantiska personer. 

Under 2018 planerar vi att fortsätta anordna träffar ungefär en gång varannan vecka i RFSL Stock-
holms lokaler och arbeta med sociala medier. Till sommaren hade vi även tänkt oss ha event 
såsom picknickar och utflykter samt delta i Pride-paraden. 

BiQuPan
BiQuPan planerar att fortsätta fika i Stockholm en gång per månad. I början av 2018 kan vi dock 
inte vara hos RFSL. Vi diskuterar andra alternativ och att eventuellt byta veckodag. När RFSL har 
flyttat in i den nya lokalen kommer vi att kunna fika där. 

BiQuPan kommer att delta på Stockholm Pride men arrangörsgruppen är inte klar med plane-
ringen än. Vi ska försöka samordna med polyamorösa och queernördar så att det inte uppstår 
konflikter mellan olika arrangemang. 

Vi vill även uppmärksamma Bi Visibility Day i september. 

Bögbokcirkeln
Bögbokcirkeln träffas en gång i månaden för att diskutera och samtala kring en utvald bok. Böckerna 
turas vi om att välja för att få en så varierad läsning som möjligt.

För mer information och uppgifter om den bok vi läser för tillfället, se vår Facebook-sida RFSL 
Stockholms bögbokcirkel.

Club Golden Ladies Stockholm
Under 2018 kommer Golden Ladies att fortsätta sin verksamhet med tisdagscaféer mellan klockan 
17-19 varje vecka med uppehåll för sommar och jul/nyår. Vi ordnar temacaféer en gång i månaden 
med inbjudna föreläsare. Fester med dans kommer att anordnas 4–8 gånger beroende på tillgång 
till lokal, nu när RFSL flyttat. Gemensamma aktiviteter med teaterbesök, bio, museibesök, utflyk-
ter med mera är återkommande under året, liksom deltagande i debatter gällande HBTQ frågor. 
Kontakt via vår hemsida. Vi har också en sluten grupp på Facebook, endast för medlemmar i 
Club Golden Ladies Stockholm.

Medlemsgrupper 

http://www.facebook.com/pages/RFSL-Stockholms-b%C3%B6gbokcirkel/239217122822405
http://www.goldenladies.nu/
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Flatpatrullen
Vi håller just nu på att planera inför nästa år och då finns tanken att göra något speciellt under 
Europride. Utöver det kommer vi träffas som innan, just nu är det oklart hur mycket och när på 
grund av RFSL Stockholms flytt och nya lokaler. Vi kommer så fort vi får mer info att gå ut till 
våra medlemmar.

Gaygympan
Gaygympan välkomnar alla hbtq-personer. Den leds sedan hösten 2014 av Hans Robertsson som 
varit gympaledare i olika sammanhang sedan 1982. 

Deltagarantalet per gympapass är mellan 15 och 20. Vi är ungefär 30 aktiva motionärer men alla 
kommer naturligtvis inte alltid till varje pass. Vi har kört ett 55 minuters ”medelpass” varje ons-
dagskväll i Friskis & Svettis lokaler på Sveavägen/Kungstensgatan. Under våren genomfördes 16 
gympapass och lika många under hösten, och vi vill hålla samma takt 2018.

Vi har en Facebookgrupp med 93 medlemmar där deltagarna kan kommunicera. Vår ambition är 
att stärka gruppkänslan som på olika sätt kan stötta och peppa deltagarna att fullfölja sina inten-
tioner med att motionera. Den sociala biten är viktig för att ”hålla ångan uppe”. Förutom kommu-
nikationen genom FB och maillista så snackar vi också en del i bastun efter träningen och har lärt 
känna varandra ganska väl. För att ytterligare stärka de sociala banden avslutade vi vårterminen 
2017 med lite samkväm. Facebookgruppen utgör också en rekryteringsgrund till såväl gympan 
som RFSL. 

RFSL Newcomers Stockholm
Våra planer inför 2018 är att fortsätta med medlemsgruppens regelbundna veckomöten med 
information om det svenska samhället och olika hbtq-teman. Vi vill även försöka utöka svenska-
lektionerna och språkcafé-verksamheten.

Vi kommer att arbeta med att hitta engagerade volontärer som är intresserade av att ordna aktivi-
teter för gruppen eller vara med som kontaktpersoner till individuella medlemmar. Vår målsätt-
ning är att kunna erbjuda alla medlemmar som är asylsökande individuell hjälp att förbereda sig 
inför sin intervju på Migrationsverket för att kunna uttrycka sig utan rädsla.

Många erbjudanden om deltagande på olika festivaler och kulturella aktiviteter dyker upp och 
under 2018 vill vi kunna erbjuda våra medlemmar att engagera sig i dessa. Vi kommer också att 
delta under Stockholm Pride med egna aktiviteter för våra medlemmar och för att sprida infor-
mation om hbtq-migranters situation i Sverige.

Under 2018 kommer vi att söka medel för att anställa någon för att arbeta med Stockholm Newco-
mers, för att kunna hjälpa våra medlemmar och för att motverka diskriminering av hbtq-migranter.

Vi fortsätter vårt samarbete med Stadsmissionen för akut boende för medlemmar i svåra situationer.

Vi kommer att starta ett projekt och bjuda in representanter från företag, myndigheter och orga-
nisationer som kan vara möjliga framtida arbetsgivare för våra medlemmar. Tanken är att skapa 
en mötesplats med föreläsningar och workshops där våra medlemmar ges en chans att lära känna 
den svenska arbetsmarknaden och att skapa egna kontakter.

Vi kommer att arbeta med mental hälsa, med föreläsningar, gruppdiskussioner, workshops och 
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individuell hjälp med psykologsamtal. Aktiviteter där våra medlemmar får möjlighet att prata om 
sina känslor och sin livssituation och att hitta stöd hos varandra i gruppen.

Stolta föräldrar till hbtq-barn Stockholm
Vi planerar att under 2018 fortsätta bedriva verksamheten på samma vis som tidigare. Utöver det 
har vi har ett antal events som kommer att vara vårt huvudsakliga fokus under året:

• Europride i Stockholm.
• Temahelg.
• Studiercirkeln.
• Cafékvällar.
• Medverkan i Politikerveckan i Järva.
• Firande av vårt 20-års jubileum.

Vi gläds även mycket åt att vi och alla stolta föräldrar runt om i landet under året fick utmärkel-
sen Årets Verksamhet av RFSL!

Transanhöriggruppen (TAG) 2018
TAG planerar under 2018 att ha sex sammankomster för medlemmar, tre under vårterminen och 
tre under höstterminen. Hur dessa träffar ska ordnas praktiskt återstår dock att se då vi ännu inte 
vet så mycket om lämpliga lokaler efter flytten till Alsnögatan. Vår förhoppning är dock att verk-
samheten ska kunna drivas vidare på ungefär samma sätt som hittills. 

Förutom att fortsätta att vara stöd till varandra i gruppen vill vi vid fler tillfällen bjuda in annan 
expertis på trans, utifrån olika infallsvinklar. Preliminärt kommer vi också under februari månad 
2018 att medverka i någon form vid den årliga temadagen med informationsföreläsningar om 
transvård i Stockholms Läns Landsting. 

Nya medlemmar är välkomna till gruppen. Man når oss lättast via tag@stockholm.rfsl.se.

mailto:tag@stockholm.rfsl.se
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2018 arrives with a lot of news. New premises, new partnerships, new businesses, new opportu-
nities to develop our activities and on top of that a congress. The association is heading towards 
an exciting year with both EuroPride and political elections during the fall. We start the year by 
moving to new premises together with RFSU Stockholm.

In 2018 the RFSL congress is to be held, with the election of a new chairman and board of  
directors of the RFSL Federation. RFSL Stockholm has a large mandate at the congress and will 
arrange to meet with congress delegates in order to take a stand regarding the new board and 
incoming motions. 

In 2018, there are also parliamentary, county council and municipal elections. This creates a 
special opportunity for the association to raise issues within our focus areas vis-à-vis the city of 
Stockholm, other municipalities in the region and the county council.

During the summer months of 2018, EuroPride is organized in Stockholm and Gothenburg. This 
means that particular attention is paid to LGBTQ issues in Stockholm and the event constitutes a 
great platform for the association to raise important issues and to influence society at large. The 
festival is also a great opportunity for the association to recruit new members.

RFSL Newcomers Stockholm is part of a National network for LGBTQ refugees and asylum  
seekers in Sweden. The group will continue its work to offer Swedish language classes, give advice 
on how to find a job and on health care, and inform how Swedish authorities and institutions 
operate. Together, we hope to give newcomers a very warm welcome to Stockholm and the  
LGBTQ-community.

English Summary of the 
Introduction






