RFSL Stockholm

Verksamhetsberättelse 2017

Innehåll
Styrelsen har ordet						
Föreningen							

4
5

Föreningsaktiviteter						

9

Ekonomi							
Styrelse							
Personal							
Kommunikation						
Ny lokal							
Ny verksamhetschef						
Politiskt påverkansarbete					
RFSL Stockholms utmärkelser				
Sociala aktiviteter						
Stockholm Pride						

5
5
6
7
8
8

9
10
11
11

Verksamhet							

12

Medlemsgrupper						

28

A Few Words from the Board – English Summary

33

Barn av vår tid							
Egalia								
Funkisprojektet						
Transit								
Hbtq-utbildning						
Jag är berättaren						
Hbtq-hälsa							
Volontärverksamheten					
Asexuell/Aromantisk Gemenskap				
Biblioteket							
BiQuPan							
Bögbokcirkeln						
Club Golden Ladies Stockholm				
Flatpatrullen							
Gaygympan							
RFSL Newcomers Stockholm				
Stolta föräldrar till hbtq-barn				
Transanhöriggruppen (TAG)					

Stockholm

12
14
15
18
18
19
20
25
28
28
28
29
29
29
29
30
30
31

Styrelsen har ordet
År 2017 har varit ett händelserikt år i såväl föreningen som i omvärlden. Det är väldigt roligt att

föreningen under året tagit över Newcomers verksamhet i Stockholm från förbundet. Newcomers
har också lyfts i olika sammanhang, där föreningen tilldelades Nelson Mandela-priset 2017 av
Stockholms stad för just denna verksamhet. Det är ett otroligt roligt erkännande, som också gör
att föreningen kan fortsätta att utveckla verksamheten. Newcomers nominerades också till
Katarina Taikon-priset.
I en värld där öppenhet och medmänsklighet verkar vara allt mer satta på undantag är Newcomers verksamhet enormt viktig för att skapa trygga rum och sammanhang där såväl nyanlända
som gamla medlemmar i föreningen kan känna att de kan vara de som de är och vill vara utan
rädsla för påhopp.
RFSL Stockholm har under året delat ut Rosa Tisteln till Region Gotland för att de tillät rasistiska
och nazistiska krafter att få en plattform och skrämma andra deltagare under Almedalsveckan.
Detta är ett konkret exempel som visar hur aktuellt det är med trygga rum.
Samtidigt har föreningen ställts inför olika utmaningar. Föreningens nytillträdda ordförande
Anton Johansson avgick efter kort tid på grund av hot och vandalism. Ett extra årsmöte hölls i
september, då Jacob Tardell tog över ordförandeskapet.
2017 så sas föreningens hyresavtal på Sveavägen upp. Vi har ordnat nya lokaler som föreningen
flyttar till i februari 2018. Då kommer vi också att flytta ihop med RFSU Stockholm, vilket kommer att vara en spännande samarbetspartner.
Under året har också föreningens verksamhetschef, Sanna Frost, valt att avsluta sin tjänst. Styrelsen vill uppmärksamma det arbete Sanna gjort för föreningen, och önskar lycka till på den nya
tjänsten. Rekrytering av ny verksamhetschef är igång.
2018 för med sig många nyheter. Nya lokaler, nya samarbeten, nya verksamheter, möjligheter att
utveckla verksamheten och en RFSL-kongress. Föreningen går mot ett spännande år med både
EuroPride och politiskt val till riksdagen, landstinget och kommunen. Det blir alltså ett år för att
både fira de framsteg som gjorts, och samtidigt fortsätta att påverka för att det inte går fort nog.
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Föreningen
Ekonomi

Föreningens ekonomi är god. Flera års varsam ekonomistyrning har gjort att föreningen nu har
den buffert som årsmötet 2013 beslutade. Bufferten är skapad för att föreningen är bunden till vissa utgifter, till exempel för personal och lokalhyra, som endast kan påverkas på relativt lång sikt.
Föreningens intäkter kan grovt delas in i fria inkomster (intäkter som föreningen kan bestämma
över, till exempel medlemsavgifter och intäkter från vår utbildningsverksamhet) och bundna inkomster (bidrag för specifikt finansierade projekt). Verksamheten är beroende av båda inkomsterna, men ju större andel fria intäkter, desto större handlingsfrihet har vi. Samtidigt är RFSL Stockholm beroende av föreningens status som ideell organisation och bedriver inte affärsverksamhet.
Projekten utgör den största delen av föreningens arbete. Genom ett projekt kan föreningen göra
stor nytta inte bara inom projektet, utan också bygga upp viktig kompetens, samla erfarenheter
och bidra till en god struktur för all verksamhet.

Styrelse

Föreningens styrelse valdes av årsmötet den 25 mars. Den 24 september valdes en ny ordförande för
att ersätta Anton Johansson som avgick i maj. Under året har RFSL Ungdom Öst, som har rätt att
utse en representant i RFSL Stockholms styrelse, valt att inte ha någon representant i styrelsen.
Styrelsen har bestått av:

Jacob Tardell

ordförande (valdes vid det extra årsmötet i september)

Anton Johansson

ordförande (valdes vid ordinarie årsmöte och avgick i maj)

Peter Sidlund Ponkala

första vice ordförande och tillförordnad ordförande från maj fram till det extra årsmötet i september

Elin Danielsson

andra vice ordförande

Eileen Atieno Okoth
Kassör
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Matilda Strömberg
Sekreterare

Tomas Andersson
Ledamot

Mats Christiansen
Ledamot

Joanna Mellquist
Ledamot

Yaminna Nefzi
Ledamot

Suma Abdelsamie
suppleant

Rase Berf
Ledamot

Personal

Under året har följande personer varit anställda och arbetat med följande inom föreningen:

Sanna Frost

Verksamhetschef

Veronica Berg Hulthén
projektet Barn av vår tid

Nicklas Dennermalm
Hivprevention

Lisa Ericson

Funkisprojektet

Isander Freiman

utbildning och hbtq-certifiering

Filip Garcia

hivprevention

Pablo Leiva

migrantkonsulent

Olov Lindblad
hivprevention
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Anna Nordqvist

projektet Barn av vår tid

Johanna Nyberg

projektet Jag är berättaren

Helena Sandahl
Egalia

Jojo Stenberg

volontärskap inom föreningen/föreningsutveckling

Jo Tengblad Söder

projektet Jag är berättaren

Caro Wikbro
hivprevention

Maria Yvell

projektet Barn av vår tid

Ida Östund

projektet Jag är berättaren

Jenny Söderstrand

har varit tjänstledig under året.
Styrelsen vill rikta ett stort tack till all personal, och ser fram emot att jobba vidare med er under 2018!

Kommunikation

Under året har RFSL Stockholms styrelse tillsammans med kansliet beslutat att en ny hemsida är
ett måste. Nuvarande rfslstockholm.se använder sig av en gammal Wordpresslösning och denna
är inte tillgänglig för varken medlemmar, personal eller styrelse. RFSL Stockholm äger också domänen rfslstockholm.com som knappt används. Styrelsen och kansliet har undersökt om förbundets
hemsida kunde vara en mall att bygga på, men eftersom den har visat sig vara svåranpassad och
inte fullt ut kan tillgodose våra krav så väljer vi istället att förbättra domänen rfslstockholm.se.
Föreningen har arbetat med sociala medier under året, men dessa används mest för envägskommunikation. Därför har styrelsen sett över Facebook, Instagram och Twitter för att se vilka åtgärder som behövs för att de ska få en mer social karaktär.
Under året gjorde även styrelsen en medlemsenkät. Tyvärr var det ganska få som svarade på den,
så det går inte att dra några stora växlar på resultatet. Styrelsen gjorde en mångfaldsanalys för
första gången där vi tittade på alla diskrimineringsgrunder samt klass, även dessa går inte att dra
någon slutsats från.
Styrelsen har också skickat ut nyhetsbrev till medlemmarna vid fem tillfällen under året.
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Ny lokal

För snart 30 år sedan flyttade RFSL Stockholm in i lokalerna på Sveavägen 59. En lokal som tidigare både varit teater och bilsalong. Utformningen av lokalerna har varierat över åren. Det senaste decenniet har ”Hyllan” blivit en kär mötesplats med många minnen. Läs gärna om den tiden i
Stig-Åke Peterssons och George Svéds skrift Trettio år på Sveavägen.
Lokalerna blev till slut rätt slitna och den nya fastighetsägaren valde att planera för en upprustning. Den förväntade nya hyran har aldrig varit aktuell för oss så vi har de senaste åren sökt efter
ett nytt hem.
Tillsammans med RFSU Stockholm flyttar vi nu till Det Vita Huset vid Danvikstull på Söder. Vår
nya adress från den 1 februari 2018 blir Alsnögatan 7. Vi får en modern och tillgänglighetsanpassad lokal som fungerar för både föreningsverksamheten och vår personal.
Denna flytt skulle inte vara möjlig utan hårt slit av de båda verksamhetscheferna, lokalutskottet
och framför allt vår flyttkonsult Jeanette Brohäll.

Ny verksamhetschef

Föreningens mångåriga verksamhetschef Sanna Frost slutar i januari 2018. Styrelsen har inlett
en rekrytering av efterträdaren. Under rekryteringen har en tillförordnad verksamhetschef, Sofia
Karlsson, anlitats. Den nya verksamhetschefen förväntas vara på plats till sommaren.

Föreningsaktiviteter
Politiskt påverkansarbete
Media och debatt

Under året har styrelsen publicerat tre debattartiklar.
I april publicerades en artikel på SVT Opinion1 om hedersvåld undertecknad av föreningens förre
ordförande. Artikeln väckte diskussioner både internt och i hbtq-communityt. Efter angrepp mot
ordförandens bostad valde han att avgå i maj månad.
En andre debattartikel handlade om att säkerställa Venhälsans verksamhet, som har dragits med
dålig ekonomi bland annat på grund av fler besök än budgeterat. Den publicerades på Altinget
2 juni2 och skrevs tillsammans med Hiv-Sverige, Noaks ark, Noaks Ark Stockholm, Positihiva
gruppen, RFSL samt RFSU Stockholm. I december meddelade landstinget att Venhälsan får
extra pengar. Arbetet fortsätter för att säkra mottagningar med testverksamhet för hiv och andra
sexuellt överförbara sjukdomar.
Styrelsens tredje artikeln publicerades under transgenderday of remembrance och lyfte särskilt
upp utsatthet hos transpersoner i asylprocess.
För att sätta fokus på hbtq-migranter med särskilt fokus på transpersoner har RFSL Newcomers
Stockholm gjort ett antal poddar samt även modererat RFSL Stockholms Instagramkonto.

Länets handlingsplan för psykisk hälsa

Tillsammans med verksamhetschefen har ett antal möten hållits med representanter för Storsthlm (tidigare Kommunerna i Stockholms län) om deras handlingsplan för psykisk hälsa för
hbtq-personer. RFSL Stockholm har haft möjlighet att kommentera de beslutsunderlag som
funnits och kunnat påverka dem på sätt som varit viktiga för våra medlemmar.
Mötena har också genererat medel för Egalia och även ett uppdrag att skriva en handbok om
bemötande av hbtq-personer inom kommunala verksamheter.

Pre-expositionsprofylax (PrEP)

Preexpositionsprofylax (PrEP) är en behandlingsform där personer som riskerar överföring av hiv
1
http://www.webcitation.org/6w1a7bi0P, https://www.svt.se/opinion/article13172995.svt, https://rfslstockholm.
se/2017/04/25/kommentar-till-inlagg-pa-svt-opinion/
2
http://www.webcitation.org/6w1WupQFE, http://www.altinget.se/artikel/akut-lage-paa-venhalsan-kraver-egen-budget
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vid sexuella kontakter skyddas från att få hiv. Det har visat sig ha mycket gott skydd, och PrEP
har i städer som San Francisco och London beskrivits som förklaring till en kraftigt minskad
förekomst av hiv bland män som har sex med andra män, och behandlingen rekommenderas av
Folkhälsomyndigheten3 .
Tillsammans med Förbundsstyrelsen inleddes under våren 2017 en kartläggning av införandet
av PrEP i Sverige, där ett antal möten hölls mellan styrelserepresentanter och tjänstepersoner på
respektive hälsoavdelning. Efter ordinarie förbundsordförandens sjukskrivning avstannade de
gemensamma processerna och samtalen. Frågan är dock oerhört viktig. RFSL Stockholm fattade
därför vid styrelsemötet 5 december beslut om en egen policy avseende PrEP för att kunna driva
på i frågan lokalt inom Stockholms Läns Landsting. Kontakt har tagits för möten med representanter i landstingets politiska ledning.

RFSL Stockholms utmärkelser
Regnbågspriset

Regnbågspriset tilldelas personer eller organisationer som genom sina handlingar har utfört
något positivt för hbtq-personers rättigheter. Priset 2017 gick till Rickard Söderberg, tenor och
debattör. Motiveringen till årets pris löd:
Årets Regnbågspris tilldelas en person som under många år oförtröttligt, med lika delar allvar
och glimten i ögat, arbetat för hbtq-personers lika rättigheter. Han har lyft frågorna i vitt skilda
sammanhang och som en regnbågsriddare har han dragit fram i tidningar och tv, som bloggare
och sommarpratare, som dansare och körledare samt inte minst på operascenen.
Priset delades ut under Pride Parks invigning på stora scenen.

Gamla hjältars pris

Priset instiftades av RFSL Stockholm 2013 för att uppmärksamma personer som bedrivit ett långvarigt och viktigt arbete för hbtq-communityt, och som behöver synliggöras för den yngre generationen. Priset kan delas ut till både levande och döda personer. Priset 2017 delades ut till George Svéd,
före detta ordförande i RFSL Stockholm, senare anställd på RFSL och HomO. Motiveringen löd:
Gamla hjältars pris 2017 tilldelas George Svéd för att han under sin karriär inom såväl föreningslivet som i statliga myndigheter såsom HomO och Folkhälsomyndigheten oförtrutet arbetat för
hbtq-personers rättigheter. Hans insatser har haft en påtaglig inverkan för personer inom
communityt.
I år känns det extra viktigt eftersom George var en av dem som såg till att vi fick lokalerna på
Sveavägen 59. Även detta pris delades ut under Pride Parks invigning på stora scenen.

Årets eldsjäl

Priset för årets eldsjäl 2017 tilldelades aktivisten och fleråriga styrelseledamoten Kim Nygren.
Kim fick priset med motiveringen:
Årets Eldsjäl 2017 tilldelas Kim Nygren för hans mångåriga arbete för transpersoner och deras rättigheter samt arbete för medlemmar med BDSMF-intresse.
3
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2017/augusti/forebyggande-behandlingbor-ges-till-personer-med-hog-risk-for-hiv/
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Priset delades ut under Vinterfesten.
RFSL Stockholm vill passa på att gratulera och tacka alla pristagare. Utan människor som er hade
världen varit en dystrare plats.

Rosa Tisteln

RFSL Stockholms föga hedervärda utmärkelse Rosa Tisteln tilldelas personer eller organisationer som gjort något negativt för hbtq-communityt. Årets Rosa tistel gick till Region Gotland
för att man släppt in våldsbejakande nazister och högerextrema under Almedalsveckan utan att
kunna garantera tryggheten för övriga deltagare och besökare.
Priset tillkännagavs under Pride Parks invigning. Vice ordförande Elin Danielsson lämnade senare
över ”diplomet” på plats på regionkontoret i Visby.

Sociala aktiviteter
Sommarfest

Sommarfesten var, liksom tidigare år, en lyckad tillställning där det bjöds på glass och samkväm
för att fira in våra varmare månader.

Vinterfest/Utflyttningsfest

Vinterfesten var i år en väldigt välbesökt tillställning där både gamla och nya medlemmar kom
för att säga hejdå till våra lokaler på Sveavägen. RFSL Stockholms före detta ordförande George
Svéd berättade om lokalernas historia. Vi bjöds även på uppträdanden från Qörhen och Strula
med Siri. Vi tackade även av verksamhetschefen Sanna Frost och delade ut priset för årets eldsjäl.

Stockholm Pride

Under Stockholm Pride ordnade RFSL Stockholm ett flertal punkter. Det var både sociala aktiviteter, som plakattillverkning och politiskt påverkansarbete i form av en paneldebatt.
En paneldebatt rörande Hbtq-hängets framtid hölls till vilken alla partier i Stockholms stad (förutom Sverigedemokraterna) var inbjudna att delta.
Medlemsgruppen RFSL Newcomers Stockholm arrangerade tre välbesökta paneldebatter på pride house. Newcomers stockholm hade även ett informationsbord och flera punkter i förbundets
tält i pride park.
Under onsdagens invigning i Pridepark delades priserna Regnbågspriset, Rosa tisteln och Gamla
hjältars pris ut. Transkalendern hade sin release i samband med Transfesten 2017 under Stockholm Pride.
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Verksamhet
bedrivs en mängd verksamheter i form av projekt (med specifik projektfinansiering från exempelvis Arvsfonden, statsbidrag för hiv/STI-prevention etc.), verksamheter
som Egalia, föreningsaktiviteter och ett växande antal medlemsgrupper som har stöd från Stockholms stad. Med små medel genomför och levererar RFSL Stockholm oerhört många aktiviteter
som gör Stockholm till en bättre stad för hbtq-personer.

Inom RFSL Stockholm

Barn av vår tid

Barn av vår tid var ett treårigt projekt som finansierades av Arvsfonden. Projektet startade i april
2014 och avslutades i maj 2017. Syftet med projektet var att stärka barn i regnbågsfamiljer genom
behovsstyrt föräldrastöd. Projektet fokuserade på att göra barnens situation bättre genom att
skapa mötesplatser där de fick träffa andra barn som lever i liknande familjer, samt genom att se
till att hbtq-personer som är eller vill bli föräldrar fick tillgång till medicinsk, juridisk och praktisk information om föräldraskap. Projektet bestod av tre olika delar, en utbildningssatsning, en
hemsida (www.hbtqfamiljer.se) och verksamheter för målgruppen (en social mötesplats, föreläsningar, temakvällar med mera).
Under verksamhetsåret 2017 var arbetet med projektet begränsat till årets första fem månader, då
fokus låg på att avsluta projektet. Detaljerade beskrivningar av projektets alla delar samt slutanalys
finns i slutrapporten för projektet. Nedan följer en kortare sammanfattning av de aktiviteter som
gjordes inom projektet under våren 2017.

Hemsida

Hbtqfamiljer.se – en hemsida för dig som är hbtq-person och är eller vill bli förälder, lanserades
under 2015. På hbtqfamiljer.se finns faktagranskad information kring praktiska, medicinska och
juridiska tillvägagångssätt för att bli förälder. Under våren 2017 låg arbetets fokus på att gå igenom
hemsidans alla texter inför projektets avslut. Under året gjorde RFSL Stockholm även upp en
plan för hemsidans fortsatta drift efter projektavslut, tillsammans med förbundet.

Utbildning

Inom projektet utbildade vi yrkesverksamma som på olika sätt möter hbtq-personer som är/vill
bli föräldrar och deras barn. Detta för att öka kunskaperna om hbtq och föräldraskap hos dessa
yrkesverksamma och därmed öka sannolikheten för att vår målgrupp får ett gott bemötande.
Under våren 2017 nådde vi vårt utbildningsmål, att utbilda 2 000 yrkesverksamma inom ramen
för projektet. Totalt utbildade vi 2 341 personer inom projektets utbildningssatsning.

Mötesplats för barn och vuxna i regnbågsfamiljer

För att barn i regnbågsfamiljer ska få träffa andra barn i liknande situationer som sig själva
arrangerade vi inom projektet mötesplatser. Under våren 2017 arrangerade vi totalt sex mötesplat12

ser. Ett 10-tal familjer närvarade vid varje tillfälle. Under hösten 2017 arrangerade vi ytterligare två
mötesplatser, dock i mindre skala än de mötesplatser som arrangerades inom ramen för projektet.

Inspirationsfilm

Istället för att resa runt i landet under det sista projektåret och träffa representanter från de övriga
RFSL-avdelningarna, för att på så sätt inspirera dem att starta egna mötesplatser för regnbågsfamiljer, valde vi att ta fram en inspirationsfilm under våren 2017. Filmen är tre minuter lång och
innehåller vår metod i form av våra fem bästa tips för hur man med enkla medel kan starta en
mötesplats för regnbågsfamiljer. Filmen spreds i sociala medier under juni 2017.

Föreläsningar och temakvällar

Under våren 2017 arrangerade vi flera föreläsningar och temakvällar utifrån målgruppens behov.
Ett seminarium om internationell adoption hölls av Anna Taxell som är regionansvarig för Latinamerika på Adoptionscentrum, ett seminarium om olika vägar till föräldraskap för hbtq-personer
som vi själva höll, ett seminarium om assisterad befruktning på klinik som hölls av Camilla Stenfelt
som är läkare och verksamhetschef på Fertilitetscentrum Stockholm samt en samtalskväll med
erfarenhetsutbyte kring att vara hbtq-person och ha barn eller planera för att få barn som man
själv inte kommer att ha en genetisk koppling till.

Nätverk som skapats efter våra aktiviteter

Under året ledde flera av våra aktiviteter till att deltagarna skapade nätverk och grupper för att
kunna fortsätta att ha kontakt. Resultatet blev ett tiotal slutna grupper på Facebook och två nya
medlemsgrupper inom RFSL Stockholm: Regnbågsfamiljer längs linje 17 och Flerföräldraskap
(som samlar regnbågsfamiljer med fler föräldrar än två). Under året var vi även involverade i starten av ytterligare en medlemsgrupp: Stolta barn till hbtq-personer. Gruppen samlar barn och unga
vuxna, från 16 år och uppåt, som har växt upp i en regnbågsfamilj eller med minst en förälder som
är hbtq-person.

Nationell enkät

Under vårt arbete märkte vi att behovet av stöd för regnbågsfamiljer finns även i övriga Sverige.
För att kartlägga behovet av stödjande och sociala insatser för hbtq-personer kopplat till föräldraskap på nationell nivå genomförde vi en enkätundersökning våren 2017. Vi tog fram undersökningen i nära samarbete med Ulrika Dahl, docent i genusvetenskap på Södertörns högskola.
Undersökningen var nätbaserad och länken till undersökningen spreds via vår blogg på hbtqfamiljer.se. Sammanlagt besvarade 645 personer enkäten som bestod av 57 frågor. Resultatet av
enkäten kommer att vara vägledande i flera år framöver, både vad gäller vilka insatser vi behöver
göra för hbtq- personer som är/vill bli föräldrar och deras barn samt för RFSL:s familjepolitiska
arbete i stort.

Politiskt påverkansarbete och medverkan i media

Under projektets sista år efterfrågades våra kunskaper och erfarenheter av politiker, utredare
och andra myndighetspersoner samt media i allt större utsträckning. Vi representerade därför
RFSL i möten med Socialstyrelsen om ett kunskapsstöd för assisterad befruktning med donerade
könsceller, med Socialdemokraterna i riksdagen om framtidsreformer på barn- och familjeområdet, samt med utredningen om en modern föräldraförsäkring. Gällande media, så medverkade vi
under våren 2017 i ett radioinslag på P3 Nyheter, i ett inslag på P4 Extra och i ett inslag på Radio
RFSL Malmö. Vi skrev även, tillsammans med RFSL:s förbundsordförande, en debattartikel som
publicerades i Dagens samhälles e-tidning samt uttalade oss i en artikel i hbtq-magasinet QX och
i en stor artikelserie i Aftonbladet.
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Egalia

Egalia är en fritidsverksamhet som riktar sig till unga hbtq-personer i åldrarna 13–19 år. Egalia
drivs enligt identitetsstärkande metoder som har formats och utvecklats inom verksamheten under
de tio år som Egalia har funnits. Metoderna fungerar som en kvalitetssäkrare i verksamheten och
inför framtida satsningar och utmaningar.
Under 2017 har Egalia hållit öppet två dagar i veckan, vår- och hösttermin. Egalia har bemannats
av minst tre ledare utbildade i Egaliamodellen.
Egalias vision är att förbättra den psykosociala hälsan bland hbtq-ungdomar i Stockholm.

Egalia har som mål:

Att vara en trygg mötesplats för unga hbtq-personer.
Hbtq-ungdomarna som besöker Egalia blir stärkta i sina identiteter.
Ungdomarna skapar verktyg för demokratiskt deltagande i samhälls- och kulturliv.
Målgruppens tilltro till det egna värdet blir stärkt liksom möjligheten att själva och tillsammans
med andra kunna påverka sin vardag.
På Egalia samlas man ofta kring pyssel och andra aktiviteter. Samtal är en viktig del i Egalias verksamhet, pysslandet fungerar ofta som en isbrytare och gör det enklare för besökarna att berätta
om saker som de inte vågar prata om någon annanstans.
Egalia startades för tio år sedan som ett treårigt projekt finansierat av Arvsfonden. Sedan 2009
finansieras Egalia av tre förvaltningar inom Stockholms stad: Socialförvaltningen, Idrottsförvaltningen och Kulturförvaltningen. Egalia tar också emot donationer och gåvor varje år från privatpersoner och andra organisationer som bidrar till verksamhetens utveckling och fortlevnad.

Statistik

Under 2017 har Egalia haft öppet vid 64 tillfällen med 1 853 besök varav 256 av dem var förstagångsbesök. I snitt har verksamheten besökts av 28 personer per kväll där 4 av dem har varit förstagångsbesökare. En ordinarie och fyra nya vikarierande och fritidsledare har rekryterats under året.

Aktiviteter

Egalia firade tio år 2017, som firades med en stor fest den 10 juni. Inför festen förbereddes dekorationer till lokalen och en scenshow med sång, dans och sketcher framförda av Egalias besökare.
Ett annat önskemål var att ordna en queer Halloweenfest, som blev skrämmande mysig. Exempel
på andra uppskattade aktiviteter som genomförts under året är nagelstudio, affischverkstad,
musikquiz, rollspel, tårtdekoration och kläddesign. En återkommande och viktig aktivitet är det
som på Egalia kallas för Filosofiska rummet, där deltagarna tillsammans med ledare får möjlighet
att prata om sådant som känns viktigt och berör just dem. Denna aktivitet genomförs med jämna
mellanrum och är omtyckt och visar sig ofta möta olika behov av samtal bland Egalias besökare.
Egalia har ägnat sig mycket åt kreativt skapande och konstnärliga uttryck. Egalia arbetar också
aktivt för att skapa ett säkrare sex-tänk hos målgruppen. Förutom att ledarna i samtal med ungdomarna som rör sex och relationer alltid har med ett säkrare sex-perspektiv så arrangerar Egalia
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sedan flera år tillbaka varje termin en Snacka-Sex workshop. Dessa hålls antingen av någon av
Egalialedarna eller någon som arbetar med sexuell hälsa på RFSL Stockholm eller RFSL Ungdom.

Besök och gäster

Egalia har under året tagit emot besök från flera hbtq-grupper, bland annat från Internationella
Engelska Skolan och Globala Gymnasiet. Under året har Egalia även haft besök av makeupartisterna Zuzanne Ohloson och Rai Janlert som demonstrerade drag-smink, produktionsbolaget
Verket som höll en workshop om skrivande och representation, Cargo Colletive som visade
scener ur sin kommande föreställning om queert identitetsskapande, Kulturhusets verksamhet
LAVA som berättade och bjöd in till framtida samarbeten med Egalia och Judith Kiros som höll i
gruppsamtal om antirasism utifrån sin medverkan i UR:s Nationen.

Utbildning och nätverk

För att utveckla Egalia är det viktigt att projektledaren och Egalialedarna fortbildas och håller
sig uppdaterade inom relevanta områden. Viktigt är också att byta erfarenheter med andra inom
olika verksamheter. Egalia har därför deltagit i ett flertal seminarium och utbildningar, exempelvis utbildning i Non-Violent Communication med Friare Liv, dokumentering och redovisning av
projektmedel med Shipcon, stöd för personer som utsatts för sexuella övergrepp med Föreningen
Storasyster, Nätverksträff för normkritik och seminariedag om antirasism med Black Queers
Sweden.

Spridning

Egalia är en källa för stöd och information, i form av studiebesök och samtal, för verksamheter
som är i behov av detta.
I syfte att sprida information om verksamheten har Egalias ledare besökt andra fritidsgårdar i
Stockholms stad för att hålla kvällar enligt Egaliamodellens metoder. Då Egalia verkar för att öka
mångfalden i besökarskaran, med speciellt fokus på ungdomar som rasifieras och ungdomar från
arbetarklassbakgrund eller socioekonomiskt resurssvaga områden, valdes fritidsgårdar i områden
där få känner till eller besöker Egalia. Under hösten hölls Egaliakvällar på fem fritidsgårdar (Hagsätra, Högdalen, Sätra, Bredäng och Skärholmen). Genom dessa besök kunde vi sprida information om hbtq generellt och Egalia specifikt till en målgrupp vi tidigare haft svårt att nå.
Egalia deltog även i ungdomsfestivalen We are STHLM. Tillsammans med hbtq-verksamheterna
Indigo, Iris och HBT-kul intog vi Regnbågstältet. Med Regnbågstältet nådde alla verksamheterna
varandras besökare och vi kunde visa urvalet av sociala mötesplatser för hbtq-ungdomar för en
bred grupp av festivalbesökare.

Funkisprojektet

Funkisprojektet drevs av RFSL och RFSL Stockholm mellan juni 2014 och augusti 2017 med
medel från Allmänna Arvsfonden. Projektet fokuserade på rättigheter för hbtq-personer med
funktionsnedsättningar genom att uppmärksamma normer kopplat till funktionalitet och hbtq.
Det bestod av flera olika delar. De största delarna var normkritiska utbildningsinsatser till
LSS-verksamheter och funktionshinderorganisationer, samt sociala mötesplatser för hbtqpersoner som jobbar på daglig verksamhet och/eller bor på gruppboenden. Projektet skulle ha
avslutats sista maj 2017, men blev förlängt till 15 augusti för att kunna fortsätta med framförallt
Hbtq-hänget under hela sommaren fram till Stockholm Pride.
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Utbildningar

Två LSS-verksamheter och tre funktionshinderorganisationer utbildades under två halvdagar
under våren. De flesta som svarade på vår utvärdering skulle rekommendera utbildningarna till
andra. Funkisprojektet höll även tillgänglighetsworkshops för alla anställda på RFSL-förbundet
och RFSL Stockholm samt för medlemsgruppen RFSL Newcomers Stockholm. Anställda inom
projektet var även och föreläste på flera Pridefestivaler.

Hbtq-hänget

Hbtq-hänget är en mötesplats för hbtq-personer som arbetar på daglig verksamhet och/eller bor
på gruppboenden. Hbtq-hänget fortsatte som vanligt under våren 2017, men i nya lokaler hos
Folkuniversitet på Kungstensgatan 45. Träffarna hölls en gång i månaden fram till sommaren och
varje träff hade mellan åtta och tolv deltagare, och ofta dök det upp någon ny deltagare. Alla träffar med Hbtq-hänget behandlade ett tema som hänget bestämde tillsammans, till exempel
religion och hbtq. I mars gick Hbtq-hänget på Lesbisk stadsvandring i Tensta med Sofia Hultin
och Berrin Erzurum. Efter Funkisprojektets slut fortsätter Hbtq-hänget i RFSL Stockholms regi.

Slutfest

Lördagen den 22 april arrangerade Funkisprojektet en slutfest för Hbtq-hänget. Festen hölls i
lokalen Stallet och drygt trettio personer kom. Kvällens program innehöll en mycket uppskattad
konsert av Andrés Esteche. DJ Nattis drog folk till dansgolvet och en utklädningshörna med kläder,
peruker och smink piffade upp festen.

Slutrapport

För att få kunskapen efter projektet att leva vidare gjordes en slutrapport i början av maj.
Rapporten innehöll sammanställningar av utvärderingar som deltagare på utbildningarna och
Hbtq-hänget svarat på. För att få en djupare förståelse genomförde projektet intervjuer med
sammanlagt tolv informanter som gått utbildningarna eller deltagit i Hbtq-hängets verksamhet.
Rapporten presenterades både på projektets slutkonferens och på en välbesökt punkt i Pride
House under Stockholm Pride. Projektet genomförde en enkätundersökning med RFSL:s kanslipersonal samt styrelse för att undersöka hur Funkisprojektet har påverkat deras interna arbete på
RFSL samt deras allmänna kompetens kring tillgänglighet. Enkäten visade att de allra flesta har
ökat sin kunskap och förståelse kring tillgänglighet.

Slutkonferens

Som en del i slutredovisningen arrangerade projektet en slutkonferens med temat ”Hur jobbar
vi vidare?”. Målgruppen var alla de verksamheter, föreningar, organisationer, aktivister, politiker,
myndigheter och andra intresserade som projektet hade riktat sig mot. De 120 platserna blev
snabbt fullbokade av representanter från hela målgruppen. Dagen bestod av fyra panelsamtal med hbtq- och funkisaktivister, forskare, kulturarbetare och representanter från utbildade
verksamheter, en presentation av slutrapporten och information från RFSL:s utbildningsenhet.
Projektet valde också att livesända hela konferensen med hjälp av produktionsbolaget Fembot.
Filmerna finns på Youtube med svensk text. Konferensen fick mycket positiv respons för upplägget,
tillgängligheten och representationen.

Ett projekt försvinner – ett nytt blir till

Många tankar och idéer föddes under projektet. Under senhösten/vintern 2016 skrevs därför en
ny ansökan till Arvsfonden med arbetsnamnet Jag är berättaren – Hbtq-hängets berättelser. Sista
maj 2017 kom svaret från Arvsfonden att projektet beviljats medel och projektet Jag är berättaren
startades 1 september.
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Transit

Under 2017 har verksamheten Transit erbjudit en stödgrupp (för unga transpersoner inom transvården) och en samtalsgrupp (för unga transpersoner i början av sin process) per termin. Uppskattningsvis har ett trettiotal personer tagit del av verksamheten. Då höstens grupper avslutades
sent på terminen har utvärderingen av enkäter inte färdigställts, utan kommer finnas som en
separat rapport.
Under 2017 har vi arbetet med att vidareutveckla Transit Samtalsmetod. Den har testats i grupperna och utvecklats. Under 2018 kommer det nya materialet att finnas samlat och spridas.
Vi har också samarbetat med verksamheten Zebran i ett projekt att anpassa Transit Samtalsmetod
till deras målgrupp.
Vi skickade in en omfattande ansökan till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms Läns
Landsting, för att kunna utveckla fler samtals- och stödgrupper, men fick avslag.

Hbtq-utbildning

RFSL Stockholms utbildningsverksamhet har nått omkring 1 300 personer under 2017. Uppdragsgivarna har till stor del varit offentlig verksamhet.
Under året har föreningen haft en person anställd på heltid som ansvarat för utbildningsverksamheten. Under det andra halvåret förstärktes utbildningsdelen med ytterligare en heltidsanställd. Vidare har flera anställda på kansliet bidragit med sin spetskompetens inom utbildningsverksamheten vid olika tillfällen under året.
RFSL Stockholms utbildningsverksamhet har även under 2017 haft uppdrag inom Stockholm
stads hbtq-diplomering. Under hösten gjordes upphandlingen som resulterade i att RFSL Stockholm är den som primärt tillhandahåller utbildning inom diplomutbildningen. Avtalet gäller
under två år.
I slutet av året utlyste Socialstyrelsen medel som kommuner och landsting kunde söka för att öka
sin hbtq-kompetens. Södermalms stadsdelsförvaltning sökte då medel i samarbete med RFSL
Stockholm för att utveckla stödjande verksamhet för transpersoner som har en diagnos inom
autism-spektrat. Arbetet med metodutveckling och verksamhetsplanering pågår i samverkan mellan Södermalms verksamhet Zebran. Verksamheten ska testas i en pilotomgång under våren 2018.
Under verksamhetsåret 2017 genomfördes utbildning i samarbete med följande uppdragsgivare:
Stadsmissionen, Borgen fritidsgårdar, Huddinge socialtjänst (arbete och försörjning), Tavastskolan Kungsholmen, Samordningsförbundet för Botkyrka Salem och Huddinge kommun, Svenska
institutet, Rinkeby Kista SDF socialtjänst, Tibble gymnasium, Vårdförbundet, Crossroads (Stadsmissionen), Regeringskansliet, Psoriasisföreningen, Ekonomiska-historiska intuitionen – Stockholms universitet, HRF och Livsmedelsarbetarförbundet, Botkyrka Bad- och idrottsanläggningar,
Sundbybergs stad, Nynäshamns kommun, Forum för levande historia, Sesam City, Föreningen Tillsammans, Unionen arbetsmiljöombud, Skanskvarnsskolan, Stockholms stad – Södermalms SDF.

Hbtq-certifiering

RFSL Stockholm har under 2017 samarbetat med förbundskansliet kring hbtq-certifieringarna.
RFSL Stockholm har varit delaktiga i hbtq-certifieringen av följande verksamheter: Tiundaskolan (Uppsala), Eriksdalsskolan (Stockholm) AIK-Hissen-fritids samt Elevhälsan (Falu kommun),
Dalarnas Ungdomsmottagningar, Enköping fritid, Utbildningsförvaltningen Västerås stad, Wes18

terlundska gymnasiet (Enköping), S:t Eriks gymnasium (Stockholm), Kliniskt träningscentrum
(Gävleborgs landsting).

Hbtq-diplomering

RFSL Stockholm har under 2017 samarbetat med Stockholms stad kring Hbtq-diplomeringar.
RFSL Stockholm har varit delaktiga i hbtq-diplomeringen av följande verksamheter: Södermalm
SDF – fritid och äldreomsorg, Farsta SDF – fritid, Drömmen och Navet korttidsverksamheter,
Hägersten –Skärholmen SDF: beställarenheten äldreomsorg och Enskede gårds gymnasium.

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 berättarprojekt för hbtq-personer
som bor på gruppbostad och/eller jobbar på daglig verksamhet och som vill berätta och skriva
böcker.

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, får ta plats, bekräftas,
formas och spridas. Målet är att skapa stärkande berättelser om hbtq och funkis och ge ut dessa i
lättläst form. Vi planerar att ge ut tre böcker, en bok per år. 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.

Författarträffar

Under projektets första fyra månader har rutiner för huvudverksamheten, författarträffarna,
redan etablerats. En gång i veckan träffas deltagarna/författarna tillsammans med projektledaren
och medarbetare. Hittills har vi haft åtta träffar med en författargrupp med totalt åtta personer.
Kontinuitet och struktur är en förutsättning för att träffarna ska bli bra och nå målet. Författarträffarnas metod är hämtad från dels Hbtq-hänget, dels Queera berättelser. Vi har inarbetade
rutiner för trygghet och kontinuitet och har flera inbokade träffar med en berättarpedagog knuten
till Fabula Storytelling.
På träffarna gör vi olika skrivövningar och berättarövningar. Möjlighet till individuell skrivtid
finns också utanför träffarna, med eller utan stöd från projektledare eller medarbetare. Vi har
även varit och lyssnat på Storydox berättelser på Stadsteatern. Vi har också börjat boka in ”inspiratörer” med olika kompetenser inom berättande som kommer hålla i workshops under året.
Tillsammans i gruppen har vi beslutat att temat för första årets bok kommer vara Min verklighet.
Inför publiceringen av våra böcker har vi inlett ett samarbete med LL-förlaget som är en del av
Myndigheten för tillgängliga medier.

Webbplats

Inom Jag är berättaren ska RFSL Stockholms hemsida tillgängliggöras. Detta arbete har påbörjats genom att initiativ tagits till en kanslibaserad referensgrupp som, i samråd med styrelsen, ska
driva arbetet framåt. En viktig del i projektet är också att tillsammans i författargruppen skapa en,
både webbaserad och tryckt, tipslista om hur man kan bemöta anhöriga och personal som kränker en.
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Hbtq-hälsa

Stockholm bedriver omfattande hiv/STI-preventivt arbete för män som har sex med män (MSM)
och transpersoner i Stockholm genom uppsökande verksamhet, kondomdistribution och informationsspridning. Inom ramen för Sexperterna-konceptet finns en rad projekt och verksamheter.
RFSL Stockholm har sedan 90-talet jobbat på arenor där våra målgrupper möts just för att vara
nära det sexuella mötet. Sexperterna tillämpar ett strikt peer education-perspektiv och jobbar
aktivt för att informatörsgruppen ska spegla målgruppen utifrån ålder, kropp, hivstatus, hudfärg
med mera. Metoden utgår från att målgruppen lättare lyssnar på och tar till sig information från
någon som själv tillhör målgruppen. Speglingen av målgruppen sker också i Sexperternas kommunikativa material genom ett medvetet förhållningssätt till representation. Inom det hivpreventiva arbetet finns även verksamheter som ligger utanför Sexperterna, såsom migrantkonsultation, projekt riktade till personer som säljer sex, konferenser, utbildning och annat.

Sexperterna Park

Under perioden juni–augusti har informatörer varit ute på två olika områden som är kända
mötesplatser för män som har sex med män – Frescati och Långholmen. Eftersom vi har sett en
nedgång på antalet personer som rör sig på dessa platser och samtidigt fått neddragna medel har
vi gjort en omprioritering där vi istället har ökat antalet pass inom klubbverksamheten. Totalt
under 2017 har Sexperterna varit ute i park 10 gånger, och under denna tid har informatörerna
delat ut 1 000 kondomer och glid, och haft närmare 70 samtal. Samtalen har i regel berört
kondomer och Sexperterna.

Sexperterna Klubb
Kondombaren

Sedan 2011 har Sexperterna Klubb använt sig av Kondombaren som utgörs av ett portabelt bord
med tillhörande roll-up. Kondombaren är utformad med en fackindelning i plexiglas, specialutformad för att demonstrera ett brett urval av kondomer, och arbeta med att sänka de trösklar till
kondomanvändning som består i bristande passform, storlek, latexallergi och i bristande kunskap
om hur kondomer bäst hanteras.

Utdelning av kit

Parallellt med Kondombaren har Sexperterna Klubb jobbat med utdelning av kit. Fördelen med
kit är att volontärerna kan arbeta under fester. Alla kit består av en tunn genomskinlig plastficka
gjord för att enkelt slinka ner i folks väskor och fickor. Varje kit innehåller två kondomer, två glid
och informationsmaterial.
Under 2017 har Sexperternas informatörer varit ute vid 82 tillfällen och delat ut över 55 000 kondomer och glid till klubbesökare på Stockholms gayklubbar. Informatörerna har haft 1 200 längre
samtal om säkrare sex med målgruppen. Samtalen har främst handlat om kondomer, PrEP, kondomanvändning, hiv/STI och Sexperternas verksamheter.

Minibaren

Under försommaren 2012 introducerades Minibaren på Stockholms nattklubbar. Det blev snabbt
en succé som uppskattades av både arrangörer och besökare. Minibaren är plexiglasbehållare
eller engångsbehållare för kondomer och glid som kan placeras ut i lokalerna. I mån av plats har
vi byggt upp kondomväggar som påminner godishyllor. Syftet är att visa på att det finns en stor
variation av storlekar och former. På så sätt kan besökarna enkelt få kunskap om de olika kondomerna och förhoppningen är att informationen ska hjälpa till att hitta en kondom med bra
passform. Minibaren har under 2017 funnits stationärt på fem nattklubbar och fem barer i Stockholm. Totalt under 2017 delades det ut över 329 000 kondomer och 135 000 engångsglid genom
minibaren.

Stockholm Pride 2017

Prideveckan 2017 blev en period av intensiv aktivitet för Sexperterna Klubb och Park. Vädret var
fint och informatörerna var ute samtliga dagar i cruisingområdena Långholmen och Frescati.
Informatörerna besökte 22 fester/klubbar som hölls i samband med festivalen. Sammanlagt inom
Klubb och Park delades det ut över 20 000 kondomer och glid i form av kit under Pride

Kinema

RFSL Stockholm sköter distributionen av gratis kondomer och glid till alla Stockholms videoklubbar och bastuklubbar. Det är en verksamhet som funnits under många år, och bedrivs som
ett väl etablerat samarbete. Under 2017 har RFSL:s minibar fortsatt att användas på samtliga
videoklubbar. Under året har vi fortsatt arbetet med att tydliggöra att vi delar ut kondomer i olika
storlek för att belysa vikten av att hitta en kondom som verkligen passar. Detta har gjorts genom
att varje kondom fått en egen behållare med en text som beskriver just den kondomen. RFSL
Stockholm har även sett till att det funnits informationsmaterial och affischer om säkrare sex på
samtliga klubbar. Totalt delades det ut 175 000 engångsglid och 215 000 kondomer genom Kinema
under 2017.

Sexperternas kampanj 2017

Sexperternas lanserade en dejtingbok riktad till MSM och transpersoner. Boken grundar sig
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på 22 djupintervjuer med gaykillar i olika åldrar och med olika erfarenhet och inställningar till
dejting. Vi lanserade boken med kampanjen Don’t be a dick med syfte att skapa ett justare dejtingklimat, ökad hälsa och för att öka kondomanvändningen. Under hösten lanserade vi även en ny
omgång av Size matters. Det är ett kit med sju kondomer i olika storlek samt ett måttband för att
mäta vilken kondom som borde passa bäst. Hela kampanjen var uppdaterad med vårt nya manér
som fått väldigt positiv respons.

Sexperterna.org 2017

Eftersom tekniken och sociala medier är under ständig utveckling har Sexperterna valt att ta
fram en ny plattform, sexperterna.org, under 2017. Vi har tagit fram en ny grafisk profil med foton
av community-personer samt ökat antalet artiklar för att ge hemsidan en större bredd. Sidan lanserades under sommaren och har blivit väldigt väl mottagen.

Övrigt arbete online

Förutom hemsidorna jobbar vi även med Facebook och vår Qruiserblogg. Vi har uppdaterat vår
Facebookstrategi och uppdaterar nu flera gånger varje vecka enligt de riktlinjer som satts upp.
Förutom att marknadsföra Sexperterna Chatt och svara på frågor i Facebookfrågelådan har vi
postat inlägg bland annat gällande PrEP, propagerat för testning, lyft kondomstorlek och livsstilsfrågor enligt Mary Poppinsmetoden, det vill säga att vi bäddar in och lättar upp de hivpreventiva budskapen med texter som är mer lustbetonade eller roliga. Sexperterna på Facebook har i
december i år 2 572 gillare och följare.

Trycksaker och nationella annonser

RFSL Stockholm har som vanligt distribuerat broschyrer om hiv/STI och säkrare sex till hiv/
STI-mottagningar och ungdomsmottagningar i Stockholms län efter efterfrågan. Broschyrerna
finns på fem språk, och i två versioner: en som riktar sig till män som har sex med män, och en
som riktar sig till transpersoner. Under året påbörjades arbetet med att uppdatera alla versionerna till den nya grafiska profilen. Den nationella annonskampanj som RFSL Stockholm gör tillsammans med RFSL handlade 2017 om kondomer och kondomstorlekar.

Mpowerment

Under 2017 har RFSL Stockholm haft en aktivitet som särskilt riktar sig till nyanlända hbtq-personer inom medlemsgruppen Newcomers, enligt programmet Mpowerment, som är utvecklat och
utvärderat i USA. Programmet utgår från föreläsningar om hiv/STI och säkrare sex, som deltagare
sedan har möjlighet att bearbeta genom att själva utforma aktiviteter som syftar till att upplysa
andra i målgruppen om dessa frågor. Inom ramen för 2017 års program har deltagare utvecklat två
interventioner: ett videoklipp med budskap om hivtestning, och ett stolpmanus om hiv som kan
användas som stöd för att hålla ett samtal om hiv med en person eller en mindre grupp.

SMS-påminnelse

Australiensisk forskning visar att det går att öka regelbundenheten i hivtestning genom SMSpåminnelser. Sedan 2011 har Sexperterna marknadsfört en tjänst som gör just det. Tjänsten riktar
sig till MSM, transpersoner och sexarbetare, och det finns möjlighet att få påminnelser var tredje,
sjätte eller tolfte månad. SMS-påminnelsen görs i samarbete med RFSL:s förbundskansli, RFSL
Rådgivningen Skåne, RFSL Göteborg och RFSL Örebro. Vid årsskiftet hade tjänsten 296 användare.

Röda paraplyet

Röda paraplyet har idag två grenar, dels hemsidor med säkrare-sexinformation riktade till sexarbetare och dels ett samarbete med Venhälsan på Södersjukhuset. Hemsidan rodaparaplyet.org
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och den engelska versionen rodaparaplyet.org/en uppdateras regelbundet med nya texter.
I samarbetet med Venhälsan ingår regelbundna möten och utbildning av ny personal för att
säkerställa att hbtq-kompetens finns i hela arbetsgruppen. Venhälsans input och erfarenhet tas
tillvara, likväl som input och erfarenhet från personer med egen erfarenhet av att sälja sex. Venhälsan valde att skjuta 2017 års utbildning till februari 2018 för att då kunna inkludera nyanställd
personal. RFSL Stockholm valde då att lägga resurser på att utbilda Stockholms mansmottagningar i Skärholmen och Rinkeby i arbetet för att förbättra hälsan hos personer som säljer sex.
Under 2017 utvecklade vi metodmaterialet Dialog och producerade en andra utgåva.

RFSL Stockholms nionde Sexhälsokonferens

Sexhälsokonferensen är RFSL Stockholms metodlabb där vi under två dagar fokuserar på aktuella frågeställningar, teman eller målgrupper. Årets tema var hur vi kan och vill jobba hivpreventivt
med sociala medier, PR och rörlig bild. Vi bjöd in flera föreläsare från den kommersiella sektorn
för seminarier och workshops. Ett av resultaten blev en Facebookgrupp för att utbyta erfarenheter om den här typen av kommunikation.
Två volontärer från Sexperterna tog anteckningar och skrev en konferensrapport som kan beställas från sexhalsa@rfslstockholm.se.

Hälsoträff för anställda inom RFSL samt övriga konferenser

Syftet med träffen är att få en plattform för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling för de
som jobbar med hiv- och STI-prevention inom RFSL Ungdom och förbundet.
Vi har också deltagit i det nordiska samarbetet för organisationer som jobbar med hiv bland
MSM, i år var konferensen i Köpenhamn. Centrala teman på båda mötena var vår testningsverksamhet, PrEP, Chemsex och strategier för kommunikation.

Sexperterna Chatt

Verksamheten Sexperterna Chatt är en nationell uppsökande verksamhet på internet som drivs
av RFSL Stockholm, med RFSL som huvudman och med finansiering från Folkhälsomyndigheten. Under 2017 har informatörerna varit verksamma på fyra arenor: internetcommunityt Qruiser,
appen Grindr, frågelådan på sexperterna.org och Sexperternas sida på Facebook. Informatörerna
har haft cirka 1 500 kontakter med frågeställare ur våra målgrupper. 160 pass i chatten innebär
runt 960 volontärtimmar med uppsökande verksamhet.

Testpoint

RFSL Stockholm tog över helhetsansvaret för RFSL Testpoint Stockholm efter att projektets
pilotfas avslutats. Målgrupper för projektet är MSM, transpersoner, nyanlända hbtq-personer och
personer som säljer sex.
Testpoint har under 2017 erbjudit hivtest med snabbsvar i RFSL Stockholms lokaler på Sveavägen
59, på videoklubben Manhattan och saunorna Texas och Bronx. Under sommarmånaderna var vi
även på plats vid Frescati, och från hösten bjöds vi in till SLM:s onsdagspub en gång i månaden.
På grund av högt tryck fick vi utöka öppettiderna från en till två gånger i veckan under slutet av
året. Under året har Testpoint utfört nära 700 tester.
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Under 2016 genomförde Karolinska Institutet en utvärdering av Testpoint-verksamheten, och
resultaten rapporterades till Folkhälsomyndigheten. Slutsatserna var att:
•
•
•
•

Testpoint har varit uppskattat bland deltagarna tack vare god tillgänglighet, bra bemötande
samt att målgruppen upplever att det är en trygg aktör och plats.
Testpoint har bidragit till hivtestning bland målgrupperna utlandsfödda, unga MSM och
transpersoner.
En femtedel av studiedeltagarna testade sig för hiv för första gången vilket visar att programmet även når förstagångstestare.
Testpoints verksamhet har underlättat hivtestning för personer som uppgav att de inte skulle
ha testat sig inom sjukvården.

Migrantkonsulent

Migrantkonsulenten arbetar med stöd till hbtq-personer med migrantbakgrund och deras anhöriga. Genom migrantkonsulenten bedrivs primär och sekundärprevention, främst riktad till
hiv-positiva eller/och personer som har andra sexuellt överförbara infektioner (STI). Detta sker
huvudsakligen genom rådgivande samtal om behandlingar samt läkarbesök på hiv-mottagningar
som Venhälsan, Sesam City, Sesam Danderyd och Huddinge Sjukhuset. Under 2017 genomfördes
cirka 141 samtal om hiv/aids och STI, alla med män, samt 122 hälsosamtal med 108 män, 4 kvinnor
och 10 transpersoner. Under 2017 har vi fortsatt samarbetet med Venhälsan, Posithiva gruppen
(PG), Testpoint, Noaks Ark, Sesam City och Karolinska Huddinge. Andra samarbeten har varit
med Röda Korset/Tortyrcentrum och Socialförvaltningen för hemlösa.

Individuella stödkontakter

RFSL Stockholms migrantkonsulent hade under 2017 kontakt med 283 personer. Klienterna har
varit från 54 olika länder:
Afghanistan, Albanien, Algeriet, Argentina, Azerbajdzjan, Bangladesh, Belarus, Bolivia, Brasilien,
Bulgarien, Colombia, Chile, Dominikanska Republiken, Ecuador, Egypten, El Salvador, Etiopien,
Kurdistan, Georgien, Guatemala, Guinea, Indien, Irak, Iran, Israel, Jemen, Jordanien, Kenya,
Kongo, Kuba, Libanon, Mauretanien, Marocko, Mexiko, Mongoliet, Montenegro, Moçambique,
Nicaragua, Nigeria, Peru, Saudiarabien, Senegal, Somalia, Spanien, Sydafrika, Syrien, Sverige,
Tunisien, Turkiet, Tyskland, Rumänien, Uganda, Uzbekistan och Venezuela.
Av dessa 283 personer var 215 män, 58 kvinnor och 10 transpersoner. 121 har definierat sig som
homosexuella, 60 som bisexuella, 10 som transpersoner och 81 som heterosexuella. De flesta var
mellan 30 till 39 år.
Total genomförde migrantkonsulenten cirka 870 personliga samtal under året och 1 635 samtal
per telefon, WhatsApp, Messenger och e-post.
2017 var det stort tryck på samtal med migrantkonsulenten och det var därför svårt att ta hand om
det stora antalet klienter och samtidigt behålla kvaliteten. RFSL Stockholm ser över om det går
att få in ytterligare en person som kan ta emot klienter.

Volontärverksamheten
Syfte

Under 2017 har RFSL Stockholm gjort en satsning för att öka sin volontärverksamhet. Syftet var
främst:
•
•

Att ta till vara engagemanget inom Stockholms hbtq-community och bli en större, starkare
och öppnare förening att engagera sig i.
Att säkra upp våra verksamheter med volontära krafter för att inte riskera att behöva lägga ner
viktig verksamhet om pengarna sinar.

Verksamheten

Arbetet har utförts av en projektledare på 60 procent som informerat, utbildat och dokumenterat
arbetet med att utveckla volontärverksamheten.
I stora drag har arbetet gått ut på att skapa nya vägar in i organisationen för de som vill engagera
sig och att sammanföra den redan existerande volontärverksamheten i en ny struktur med nya
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rutiner. För detta ändamål har en Volontärpolicy tagits fram och avtal och andra policys har setts
över och översatts till engelska.

Newcomers

I början av 2017 flyttade Newcomers Stockholm från förbundskansliet och blev en medlemsgrupp
inom RFSL Stockholm. I och med detta har volontärverksamheten jobbat nära Newcomersgruppen, som engagerar en stor del volontärer, för att skapa en hållbar struktur och som fungerar bra
för både medlemmar och volontärer.
Vi har satsat mycket på att översätta dokument till engelska och på att hålla utbildningar för
volontärer som vill engagera sig i Newcomers. Ett tjugotal personer har vid två tillfällen gått vår
utbildning och blivit volontärer för RFSL Newcomers Stockholm.

Volontärerna

Under maj-september hade vi informationsträffar på både svenska och engelska där den som
intresserad kunde komma och få veta mer om volontärverksamheten.
Ur dessa träffar skapades en liten grupp som tog fram kampanjen DET ÄR DAGS! (IT’S TIME!)
som under Stockholm Pride spred information om föreningen och om volontärverksamheten. Vi
höll också en workshop för de som ville veta mer. Uppskattningsvis tog runt 500 personer del av
vårt budskap.
Det stora intresset för att engagera sig märktes direkt i form av fler intresseanmälningar om att
vilja bli volontär i föreningen. Detta resulterade i Facebookgruppen Volontär/Volunteer RFSL
Stockholm som idag har 90 medlemmar som regelbundet tar del av volontäruppdrag och utbildningar från RFSL Stockholm.
Ytterligare mål som vi hade med att utveckla volontärverksamheten var att skapa mer kontakt
mellan medlemsgrupper, kansli och styrelse, något som varit särskilt tydligt och positivt i arbetet
med Newcomers. Det skapar sammanhållning och en gemensam riktning för föreningen.
Två personer har också gått första delen i en utbildning för att bli volontära ledare.
Arbetet med att utforma uppdraget volontära ledare pågår.
Andra aktiviteter under året som volontärverksamheten hållit i är Sommarfesten och Vinterfesten/Utflyttningsfesten. Båda dessa evenemang var otroligt välbesökta och uppskattade.
Sammanfattningsvis är vi otroligt glada över alla möten med alla er suveräna aktivister där ute
som bidragit till det här mycket utvecklande och spännande året för Volontärverksamheten!
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Medlemsgrupper
Asexuell/Aromantisk Gemenskap

Asexuell/Aromantisk Gemenskap är en ny medlemsgrupp som startades i september i år. Som
namnet kanske avslöjar är vi 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, där vi både kan samtala om
asexualitet och aromanticism och bara träffas för att ha trevligt tillsammans.
I september hade vi vår första sammankomst, då var vi sex personer som spelade brädspel tillsammans. Efter det har vi haft tre träffar där vi bland annat tittat på film och fikat. Vi har annonserat om träffarna genom att skapa event på vår Facebook-sida och inlägg på Instagram.

Biblioteket

RFSL Stockholms bibliotek hölls öppet en gång i veckan under terminerna. Inför flytten till
Alsnögatan avvecklades biblioteket. Delar av biblioteket hämtades av andra bibliotek, gavs bort
eller såldes. Det som var kvar kastades i december 2017 tillsammans med resterna av RFSL:s förbundsbibliotek.

BiQuPan

BiQuPan är en Facebookgrupp för oss som attraheras av människor av fler än ett kön. Här i
Stockholm är BiQuPan även en medlemsgrupp inom RFSL. Bisexuella, queera och pansexuella
osynliggörs ofta både inom och utanför hbtq-communityt och därför jobbar BiQuPan för nätverkande, synliggörande och för att skapa sociala aktiviteter för icke-monosexuella personer.
BiQuPan i Stockholm har arrangerat fikaträffar vid åtta tillfällen under 2017: den andra söndagen
april–november. Två gånger var vi på café Chokladkoppen i Gamla Stan, men för det mesta har vi
hållit till i RFSL:s lokaler Hyllan eller Timmy. Vi brukar börja med en runda med namn, pronomen och eventuell ytterligare presentation. Sedan fortsätter diskussionen utan något bestämt
tema. Vi har pratat om allt från relationer, dejtande, personligheter, identiteter och att passa in i
sociala sammanhang till kultur och arbetsliv. Deltagarantalet har varit mellan tre och tolv per tillfälle och sammanlagt har cirka 30 personer deltagit på minst en BiQuPan-fika i Stockholm 2017.
Även i Uppsala har vi regelbundet BiQuPan-fikor och arrangemang under Uppsala Pride. Representanter från gruppen har även deltagit som föreläsare vid några andra Pride-firanden runt om i
landet.
BiQuPan har deltagit på Stockholm Pride med panelsamtal, picknick, klubbkvällen OMNI i samarbete med KLD samt i själva paraden. De sociala aktiviteterna syftade till att skapa multisexuellt
normativa rum för våra medlemmar att umgås och ha trevligt i.
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Panelsamtalet skedde i samarbete med RFSL och gick under rubriken ”Att samlas under en flagg
– får jag va med?” den 1 augusti 2017 i Pride House. Diskussionen handlade om inkludering och
separatism, dubbelt utanförskap, behovet av olika rum, hur BiQuPans rörelse sett behov av bredare
inkludering av vår målgrupp i många hbtq-sammanhang, vad som kan ändras där för att få en
bättre morgondag och hur vi som grupp fortsatt kommer att arbeta med inkluderingsarbete.

Bögbokcirkeln

Bögbokcirkeln har träffats en gång i månaden under året på Side Track och i vanlig ordning pratat
bögböcker, allt från internationellt uppmärksammade titlar som Ett litet liv av Hanya Yanagihara
till ett tyskt seriealbum av Ralf König. Ungefär fem personer brukar komma, både nya och gamla.
Våra träffar annonseras som öppna Facebook-events.

Club Golden Ladies Stockholm

Club Golden Ladies Stockholm är en grupp inom RFSL Stockholm som vänder sig till lesbiska
och bisexuella kvinnor från 35 år och uppåt. Golden Ladies årsmöte hölls den 25 februari där 53
medlemmar deltog. Extra årsmöte/medlemsmöte hölls den 28 oktober 2017 där 29 medlemmar
deltog. Protokollförda ledningsgruppsmöten har hållits vid 10 tillfällen. Golden Ladies har arrangerat en rad olika verksamheter under året. Återkommande har varit gruppens tisdagscaféer,
där deltagare samlas på Hyllan på HUS1. Under året har vi haft 11 temacaféer med inbjudna föreläsare. 15–20 gäster kommer regelbundet, något fler på temacaféer. Fester med dans och underhållning har hållits vid 10 tillfällen. Vid dessa tillställningar kommer 35–60 gäster. Vid 7 av dessa
tillfällen har vi nyttjat lokalerna på HUS1. Vid 6 tillfällen har festerna hållits i form av knytkalas
med medhavd mat och dryck.
Vi ordnade också en inspirationsdag där fyra aktivitets/intressegrupper skapades: Kultur, friluftsliv, sport/idrott och PR. Gemensamma aktiviteter har anordnats i form av bio-, teater- och museibesök, besök på utställningar och damallsvenskans matcher, vårutflykt till Isbladskärret. Regnbågsvecka på Stenfasta och vår traditionella picknick under Pride.
Aktuell information om gruppen och kontaktuppgifter får du enklast på vår hemsida
www.goldenladies.nu eller via Facebook Club Golden Ladies, Stockholm.

Flatpatrullen

Flatpatrullen har nu funnits i snart fem år och är en grupp för personer som identifierar sig som
tjejer och transpersoner som gillar tjejer. Vi är numera en handfull personer som organiserar
träffarna.
Vår grupp på Facebook har över 800 medlemmar och en hemsida finns där vi har vårt program
samt kontaktuppgifter. Vi har berättat för våra besökare om RFSL:s arbete och även informerat
om hur mycket det kostar att vara medlem i RFSL, detta för att försöka få deltagarna att gå med i
RFSL.
Under året har vi haft några träffar på Sveavägen, ibland med pyssel men även enklare sammankomster med fika. Under Pride hade vi picknick en av dagarna.

Gaygympan

Vi kommer att fortsätta i Friskis & Svettis lokaler på Sveavägen/Kungstensgatan men i skrivande stund är inga tider spikade. Arbetet med att rekrytera fler till gruppen och att bygga sociala
nätverk fortsätter. Vi välkomnar alla hbtq-personer men gruppen består bara av homo- och bisexu29

ella män, huvudsakligen medelålders eller lite äldre svenska vita män, och därför ser vi det som en
utmaning att bredda gruppsammansättningen.

RFSL Newcomers Stockholm

Newcomers blev under året en medlemsgrupp i föreningen, RFSL Newcomers Stockholm, och
har drivits volontärt utan någon anställd koordinator. Vårt mål under 2017 har varit att skapa en
trygg miljö där våra medlemmar kan vara sig själva och få hjälp med sina problem. Vi har haft
regelbundna möten varje vecka med olika teman för att ge kunskap för att kunna orientera sig
i det svenska samhället. Varannan vecka har volontärgruppen träffats för att koordinera arbetet
med Newcomers. Medlemsgruppen är stor med cirka 200 medlemmar och 30-50 besökare till
varje veckomöte.
Vi har med hjälp av RFSL Stockholm och våra volontärer erbjudit juridisk rådgivning varje vecka,
psykologsamtal vid behov, översättningshjälp, hjälp med att hitta boende vid akuta situationer, kontaktpersoner för individuellt stöd. Svenskalektioner har arrangerats av volontärer två gånger i veckan på flera olika nivåer. Simning har ordnats varannan fredag under verksamhetsåret. Vi har startat
en grupp för att kunna hjälpa asylsökande att förbereda sig inför intervjun på Migrationsverket.
Newcomers har haft en mängd sociala aktiviteter med besök till museer, deltagande på Stockholm Fringe Festival, Hejfestivalen, bruncher, picknickar, simning, språkcafé och våra regelbundna onsdagsmöten. Vi har en bra relation med Svenska Kyrkans församling Adolf Fredrik, som har
ordnat luncher och aktiviteter för våra medlemmar. Vi har under namnet Transit haft aktiviteter
för våra medlemmar som är transpersoner.
Vi har jobbat hårt med att hitta nya volontärer och engagera de som redan är med.
Vårt arbete med RFSL Newcomers Stockholm tilldelades Nelson Mandela-priset 2017 av Stockholms stad.

Stolta föräldrar till hbtq-barn
Syfte

Arbetar på ideell basis med att stödja familjer med hbtq-barn, både föräldrar och hbtq-barn, som
upplever att de vill ha stöd i olika frågeställningar som rör barnets hbtq-identitet.
Arbetar med att öka kunskap, förståelse och acceptans i vår omgivning för hbtq-barn och deras
familjer.
Arbetar för att tillsammans förändra och påverka negativa attityder och fördomar i samhället.

Verksamhet

Nätverkets arbetsgrupp har haft tio träffar under året där vi planerat och samordnat nätverkets
arbete. Cirka tolv personer har deltagit i arbetsgruppen. Det huvudsakliga arbetet har rört planering inför deltagandet i Pridefestivalen, genomförandet av temakvällar, en temahelg, en studiecirkel
under höstterminen, manifestationer på stan, olika evenemang som vi fått inbjudan till samt
fördelning av kontakter med de personer som vänder sig till vårt nätverk.
Stolta föräldrar till hbtq-barn deltog i Stockholm Pride 2017. Att delta i Prideparaden är vårt största
mål och inspirationskälla, i år uppskattar vi att cirka 350 personer gick med vårt ekipage vilket
var ungefär samma som året innan. Vi hade ett tält i Pride Park som var bemannat med stolta
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föräldrar under parkens öppettider. Under Prideveckan gästades tältet av utländska journalister
som var på besök tillsammans med en representant från Svenska Institutet. Några från nätverket
deltog i ett samtal i P4 Radio Stockholm och Expressen Live under Prideveckan. Vi arrangerade
ett panelsamtal i Pride House kring temat ”Är du redo som stolt förälder?”, vi deltog i ett seminarium arrangerat av Miljöpartiet kring psykisk ohälsa bland transpersoner. En representant från
vårt nätverk publicerade en debattartikel i Metro i samband med Prideparaden och tidningen QX
hade ett reportage om Stolta Föräldrar.
Nätverket har under 2017 haft temakvällar, alla med temat hbtq-personer och deras familjer.
Under våren hade vi en kväll om intersex, under hösten en studiecirkel med två föreläsningar
som var öppna för alla: RFSL:s ABC-föreläsning och besök från Hbt-hälsan på SöS.
Under året har nätverket vi bjudit in till cafékvällar ett par, tre gånger per termin dit föräldrar kan
komma utan föranmälan.
Under våren har nätverket även ordnat en temahelg som höll hus i RFSL Stockholms lokaler. Syftet
var att ge möjligheten för långväga stolta föräldrar att kunna komma till Stockholm och ta del av
föreläsningar och kunna träffas för att utbyta erfarenheter och stötta varandra. Förhoppningen
var även att kunna inspirera föräldrar runt om i landet att starta egna lokala nätverk. Till temahelgen hade vi 23 anmälda föräldrar.
Föräldrar har hört av sig till oss via mejl för att få konkret stöttning som hbtq-föräldrar. Någon ur
vår grupp har då utsetts till kontaktperson. Vi noterar att antalet föräldrar med barn som identifierar sig som transgender som söker sig till nätverket har ökat under de senaste åren och vi ser
även att barnen är yngre.
Nätverket har anordnat en studiecirkel under hösten med temat ”Hur jag blir en stolt förälder”.
Studiecirkel bestod av åtta träffar, varannan måndag i Sensus lokaler. Cirkeln leddes av två personer från arbetsgruppen. Intresset för cirkeln var stort även detta år och antalet deltagare var tio
personer. Det ökade intresset är framför allt från ”transföräldrar” som söker kunskap och vill träffa
andra föräldrar till transpersoner. Under cirkeln hade vi besök från RFSL (ABC-föreläsningen),
RFSL ungdom, HBT-hälsan samt personliga berättelser från hbtq-personer som gästade cirkeln.
Övriga tillfällen fördes samtal med utgångspunkt i egna erfarenheter i hel eller delad grupp.
Medlemmar ur nätverket har deltagit i RFSL Stockholms medlemsgrupp-dag och Prides föreningsmöten. Vi har deltagit i Luleå Pride, varit på Mariefredsskolan och Rinkebyskolan i samband
med att man arrangerat hbtq-temadagar. Vi har genomfört manifestationer vid Riksdagen, Sergels Torg och Medborgarplatsen och deltagit i en större manifestation vid Ryska Ambassaden. Vi
har fördjupat kontakterna med andra nätverk i landet, bland annat i Göteborg och Falun.
Vi har en Facebooksida som vuxit i följarantal under året. Facebooksidan är ett sätt att nå ut till
intresserade och på så sätt synas mer, men även ett sätt att kunna interagera med och påverka allmänheten. Tyvärr är vårt gamla namn fortfarande i bruk på Facebook eftersom namnändringar
på Facebook är hårt regelstyrda.

Transanhöriggruppen (TAG)

TAG har nu funnits i fyra år. Den bildades som en fortsättning på en samtalsgrupp för anhöriga,
arrangerad av Transit-projektet inom RFSL Stockholm. Vi har under 2017 träffats i gruppen tre
gånger på vårterminen och tre på höstterminen. Intresset har varit stort och vi har haft fokus på
att dela våra erfarenheter som transanhöriga med varandra. Gruppen har bestått av både föräld31

rar, barn, syskon och partners till transpersoner. Antalet deltagare vid våra träffar brukar vanligen
vara mellan 20 och 25 personer. Totalt har ungefär 120 personer visat intresse för vår verksamhet
och får löpande del av våra e-postutskick.
De främsta skälen till att vi träffas är att vi:
•
•
•

Tycker att det har varit skönt att prata med människor som har snarlika erfarenheter.
Vill lära oss mer om trans.
Vill utvecklas i hur vi på bästa sätt kan vara ett bra stöd till våra anhöriga.

Och, inte minst, att:
• Vi funnit varandras sällskap trevligt!
Vid de flesta möten har vi varit fullt upptagna med vårt eget sällskap men vi har också haft besök
av föreläsare, bland annat från polisens hatbrottsgrupp. Alla möten har hållits i RFSL Stockholms
föreningslokaler.

A Few Words from the Board
- English Summary
The year of 2017 has been a year with many things happening within the community, as well as

in the outside world. We are very pleased that the association took over the responsibility for
RFSL Newcomers Stockholm from the federation during the year. RFSL Newcomers Stockholm
has also been commended in various ways and was awarded the Nelson Mandela Prize 2017 by
the City of Stockholm for the activities organized within its framework. This is a very reassuring
recognition that also allows the association to continue to develop the work with the Newcomers.
The operation was also nominated for the Katarina Taikon Award.
In an environment in which openness and compassion seem to be more and more excluded in
political contexts, Newcomer’s activities, together with the association’s other activities, are incredibly important for creating safe spaces and contexts, where members of the association can
feel free to be who they are and want to be without fear. RFSL Stockholm handed out The Pink
Thistle to Region Gotland during Stockholm Pride due to them allowing racist and Nazi forces to
participate and scare other participants during the Almedalen week. This is an actual example in
present time showing the importance of safe spaces.
At the same time, the association has faced various challenges. The association’s newly-elected
Chairman Anton Johansson resigned shortly after the annual meeting because of threats and
vandalism. An extra annual meeting was held in September and Jacob Tardell took over the
presidency.
In 2017, the association arranged new premises that we will move in to in February 2018 and
negotiated an agreement with the landlord to terminate the current lease. The new premises will
be shared with RFSU Stockholm, which will be an exciting partner for us in the future.
During the year, the association’s operations manager, Sanna Frost, has chosen to leave hir position and pursue new opportunities. The board wishes to commend the great work Sanna has
done for the association and wishes good luck with all future endeavors. The recruitment of a
new operations manager is underway.
2018 brings much news. New premises, new partnerships, new businesses, opportunities to develop businesses, and also the congress of the federation. The association is heading towards an
exciting year with both EuroPride and political elections for the parliament, the county council
and the municipality. In other words: A year to celebrate the progress we have made, and to
continue to raise our issues because the progress is not fast enough.
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