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Pressrelease 
RFSL Uppsala anställer kanslipersonal 

 
Den idéella föreningen RFSL Uppsala, som arbetar för homosexuellas, bisexuellas, 
transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter, har i veckan fått medel från 
Region Uppsala för att för första gången anställa kanslipersonal. 
 
De senaste åren har föreningen sett en kraftig expansion. Många av initiativen som finns 
idag är självorganiserade med hjälp av volontärer, men storleken på föreningen innebär 
ändå ett större administrativt arbete än tidigare. Styrelsen i RFSL Uppsala ser att en 
kanslitjänst kommer att innebära att verksamheten som finns idag blir hållbar på sikt, 
och är en nödvändighet för framtida expansion. 
Kanslipersonalen på RFSL Uppsala kommer bl.a. att arbeta med kommunikation och 
information, samordning av utbildningverksamheten, ekonomi samt att stötta styrelsen 
och övrig verksamhet i föreningen.  
Förutom att göra föreningens verksamhet och volontärers engagemang hållbara genom 
avlastning kommer en kanslitjänst innebära en hel del andra positiva förändringar. Bl.a. 
kommer det möjliggöra en stärkt samverkan med aktörer som är verksamma under 
ordinarie arbetstider, däribland regionen, Uppsala läns kommuner samt likasinnade 
föreningar som redan idag har kanslipersonal. I arbetsbeskrivningen finns det också med 
att den anställde ska verka för en stark hbtqi-rörelse för unga i Uppsala län. 
 
Medlen som har getts gäller till slutet av 2018, men föreningen hoppas på att goda 
uppvisade resultat kommer innebära möjlighet till fortsatt stöd från Region Uppsala för 
denna tjänst. 
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Om RFSL Uppsala 

RFSL Uppsala är en avdelning av RFSL, riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, 
transpersoners och queeras rättigheter. Organisationen är feministisk och antirasistisk. 
De senaste åren har RFSL Uppsala kraftigt expanderat, inte minst på grund av den 
väldigt lyckade pridefestivalen WelcomeOUT som kommer hållas för tredje gången i år. 
Idag har avdelningen över 200 medlemmar, 8 sociala nätverk, drop-in fika varje torsdag, 
juridisk rådgivning för hbtqi-asylsökande och svenskakurs för Newcomers. Föreningen 
utbildar även bl.a. skolor i hbtqi och normer samt arbetar med politiskt påverkansarbete. 
Totalt har föreningen 38 återkommande evenemang varje månad. 


