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Hej bästa medlem i RFSL Ungdom!
Varmt välkommen till RFSL Ungdoms kongress 2021, året viktigaste
händelse!
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Kongressen är RFSL Ungdoms högsta beslutande organ. Det är under kongressen som
förbundet tar ställning till vilket arbete som ska ske under det kommande året, vilka
politiska mål vi ska ha och så väljer vi en ny förbundsstyrelse som är de som får i uppdrag
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att genomföra den verksamhet som kongressen bestämmer ska göras. Du som ombud får
också mer insyn i organisationens verksamhet och kunskap i demokratiska processer!
Dagordningen är en förteckning över alla frågor som kongressen ska ta upp under mötets
gång. Allra först väljer vi vilka som ska leda mötet, vilka som skriver protokollet och hur
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kongressen kommer att gå till. Vi ser sedan tillbaka på verksamhetsåret 2020, där vi
bland annat går igenom verksamhetsberättelsen, revisorernas berättelser och röstar om
ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen.
Under denna digitala kongressvecka kommer vi bl.a. anta både en långsiktig strategi för
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förbundet och en tvåårig verksamhetsplan, diskutera de förslag som kommer från både er
som medlemmar och förslagen från förbundsstyrelsen. Allra sist så väljer vi vilka som ska
ingå i den nya förbundsstyrelsen, som ska leda organisationen under 2021.
Vi hoppas ni alla är peppade inför kongressen, tillsammans bidrar vi till kampen för hbtqi-
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personers rättigheter!
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B1: Förslag på dagordning för kongressen
Inledning
5
§1

Kongressens öppnande

§2

Beslut om dagordning

§3

Val av ordförande och vice ordförande att leda kongressen

§4

Val av sekreterare för kongressens protokoll

§5

Val av två justerare och två rösträknare

§6

Val av beredningsutskott

§7

Fastställande av röstlängd

§8

Fastställande av procedurregler

§9

Fastställande av kongressens stadgeenliga utlysning

10
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Verksamhetsåret 2020
§ 10 Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse 2020
§ 11 Rapporter
§12 Revisorernas berättelse
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§ 13 Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen

Verksamhetsåret 2021
§ 14 Propositioner (förslag från förbundsstyrelsen)
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§ 15 Motioner (förslag från andra medlemmar)

Personval
§ 16 Val av förbundsordförande
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§ 17 Fastställande av antalet vice förbundsordförande
§ 18 Val av vice förbundsordförande
§ 19 Val av förbundskassör
§ 20 Val av förbundssekreterare
§ 21 Fastställande av antalet ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsen
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§ 22 Val av ledamöter
§ 23 Val av eventuella ersättare
§ 24 Val av revisorer och revisorernas ersättare
§ 25 Val av valberedning
40

Avslutning
§ 26 Övriga frågor
§ 27 Kongressens avslutande

7

Verksamhetsåret 2020

8

R1: Verksamhetsberättelse 2020
Inledning
Detta verksamhetsår har varit unikt på många vis, inte bara för RFSL Ungdom. I denna
verksamhetsberättelse kan du läsa om olika bedrifter och utmaningar under året, kopplat
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till politiken, organisationen och engagemang men också kopplat till den pågående
pandemin. Mandatperioden 2020/2021 började dramatiskt med att kongressen 2020
ställdes om till digitalt med en veckas varsel. Resten av året har vi hittat nya sätt att bedriva
politiskt påverkansarbete, samarbeta digitalt och hålla uppe humöret och engagemanget på
distans.
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Trots svårigheter har vi under året lyckats genomföra viktig och unik verksamhet och lägga
grunden för stärkta förutsättningar för lokalt engagemang. Ett stort arbete har också
gjorts, och kommer fortsätta göras, med strategisk ekonomisk styrning av organisationen.
Sen juni 2020 har vi även fått en ny ordinarie kanslichef på plats som kommer fortsätta
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driva RFSL Ungdom och vårt kansli framåt.
Trevlig läsning,
Förbundsstyrelsen
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RFSL Ungdoms syfte
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Vår vision är en värld fylld av kärlek och respekt där alla unga hbtqi-personer
är, lever och uttrycker sig som de själva vill. Genom sociala aktiviteter, politiskt
påverkansarbete och kunskapsspridning skapar RFSL Ungdom förutsättningar för
unga hbtqi-personer att ha inflytande och makt över sina egna liv.
Under året har engagemanget i organisationen sjunkit något på grund av Covid-19.
Pandemin har hindrat oss från att samlas fysiskt och har försvårat både det lokala
och nationella evenemanget. Till följd av det har vi sett en minskning av antal
medlemmar1.
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Antal medlemmar
10452

Antal distrikt
5

Förbundsstyrelsen (FS)

Förbundsstyrelsen är de som bestämmer över RFSL Ungdom mellan kongresserna
och är ansvarig inför kongressen. Det betyder att kongressen bestämmer vad
förbundsstyrelsen ska göra och om det har gjorts under året.
20
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Vilka som suttit i FS

2020-01-01 - 2020-03-22
Jêran Rostam, förbundsordförande (heltidsarvoderad)
Mayson Joacimsbarn Persson, vice förbundsordförande
Moa Björnemalm, vice förbundsordförande
Mika Anderssen, förbundssekreterare3
Lucy Jonsson, förbundskassör
Blå Felixia Stenback, förbundsstyrelseledamot
Cathryn Humphreys, förbundsstyrelseledamot4
Joseph Popa, förbundsstyrelseledamot
Najib Amiri, förbundsstyrelseledamot
2020-03-22 - 2020-12-31
Jêran Rostam, förbundsordförande (heltidsarvoderad)
Mayson Joacimsbarn Persson, vice förbundsordförande
Levi Karvonen, förbundssekreterare
Cathryn Humphreys, förbundskassör
Elias Artur Fjellander, förbundsstyrelseledamot
Jesper Nils Thomas Karlsson, förbundsstyrelseledamot
Joseph Popa, förbundsstyrelseledamot
Em Forslund, förbundsstyrelseledamot5

40
1

Minskningen kommer inte påverka det årliga statsbidraget från MUCF. Myndigheten har gjort
det möjligt att basera 2021 års ansökan på medlemssiffror från 2019 pga pandemin.
2
Preliminär siffra då granskning av medlemsregistret ännu inte skett.
3
entledigad 2019-11-24
4
entledigad 2020-08-24
5
vald som suppleant, adjungerad till ledamot 2020-08-24
10

FS sammanträden under året

Förbundsstyrelsen har haft 13 möten under året, de allra flesta har varit digitala på
grund av Covid-19 pandemin. Detta har varit en utmaning för arbetet, både på grund
av teknik men också för att det är svårare att lära känna varandra på distans. Med
tanke på omständigheterna har arbetet gått bra! En ny struktur är att kanslichefen är
med på hela förbundsstyrelsens möten (men utan rösträtt).
Förbundsstyrelsemöte 1
Förbundsstyrelsemöte 2
Förbundsstyrelsemöte 3
Förbundsstyrelsemöte 46
Förbundsstyrelsemöte 5
Förbundsstyrelsemöte 6
Förbundsstyrelsemöte 7
Förbundsstyrelsemöte 8
Förbundsstyrelsemöte 9
Förbundsstyrelsemöte 10
Förbundsstyrelsemöte 11
Förbundsstyrelsemöte 12
Förbundsstyrelsemöte 13

2020-01-17 - 2020-01-19
2020-02-16
2020-03-13
2020-03-22
2020-04-17
2020-05-10
2020-05-28
2020-06-15
2020-08-14 - 2020-08-16
2020-09-14
2020-10-15
2020-11-28 - 2020-11-29
2020-12-12
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Arbetsutskottet (AU)

Arbetsutskottet är en mindre grupp som utför uppgifter beslutade av FS och som
planerar kommande förbundsstyrelsemöten. Kanslichefen ingår i denna grupp men
utan rösträtt.
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Vilka som suttit i AU

2020-01-01 - 2020-03-22
Jêran Rostam, förbundsordförande (heltidsarvoderad)
Mayson Joacimsbarn Persson, vice förbundsordförande
Moa Björnemalm, vice förbundsordförande
2020-03-22 - 2020-12-31
Jêran Rostam, förbundsordförande (heltidsarvoderad)
Mayson Joacimsbarn Persson, vice förbundsordförande
Cathryn Humphreys, förbundskassör7
Levi Karvonen, förbundssekreterare8
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AU sammanträden under året
Arbetsutskottsmöte 1
Arbetsutskottsmöte 2
Arbetsutskottsmöte 3
Arbetsutskottsmöte 4
Arbetsutskottsmöte 5
Arbetsutskottsmöte 6
Arbetsutskottsmöte 7

2020-01-07
2020-01-27
2020-03-27
2020-05-26
2020-08-20
2020-09-28
2020-10-29
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konstituerande möte
entledigad 2020-08-24
8
adjungerad 2020-08-24
7

11

Arbetsgrupper

5

Detta år har förbundsstyrelsen valt att inte ha några tematiska arbetsgrupper. Istället
har vi satt ihop flexibla mindre grupper under kortare perioder för att utföra specifika
uppgifter. Dessa har varit kopplade både till kongressbesluten, verksamhetsplanen
och politiska frågor.

Kansliets arbete
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Kansliet genomför verksamhet och projekt, ofta under en längre tidsperiod, som
syftar till att uppfylla RFSL Ungdoms mål bland annat genom vår strategi. Projekten
beslutas av förbundsstyrelsen. Under kongressen 2020 infördes “Fokusfrågor” som ett
sätt för kongressen att tydligare kunna prioritera och styra vilka områden det är viktigt
att vi lägger mer fokus och resurser på, genom att utveckla nya projekt. Projekten
verkar inom tre områden; Asylrätt, Lokalt engagemang & demokrati samt SRHR &
Hälsa.

Anställda under 2020
15

Under verksamhetsåret 2020 har RFSL Ungdom haft totalt 15 st anställda, med ett
genomsnitt om 11 heltidsanställda.
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Anställd

Tjänstegrad Roll/Befattning

Område

Adam Alian

50 - 100 %

Asylrätt

Verksamhetsledare

Lokalt engagemang & demokrati
Adnan Naji10

100 %

Projektledare

Asylrätt

Alexandra P. Palm

100 %

Jurist och sakkunnig i

Asylrätt

asylrätt
25
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Anja Persson

90 %

Projektledare och kurator

SRHR & Hälsa, Asylrätt

Erik Radix

45 %

Verksamhetsledare

SRHR & Hälsa

Haris Eloy

100 %

Projekt- och teamledare

Asylrätt

Ines Lukac

50 %

Samordnare

Asylrätt

Isander Freiman

100 %

Projektledare & kurator

SRHR & Hälsa

Kommunikatör

SRHR & Hälsa

Organisationsutvecklare

Lokalt engagemang & demokrati

Kanslichef

Övergripande personal

Malin Grundström11 100 %
Sebastian T.

100 %

Sjöstrand
Stefanie Tagesson12 50 - 100 %

35

Tine Alavi13

25 %

Producent

Asylrätt

Tone Alin

50 %

Administratör

Övergripande personal

Vierge Hård

100 %

Sakkunnig i transfrågor

SRHR & Hälsa

Virág Finta

100 %

Projektledare & kurator

SRHR & Hälsa

40
Läs mer i R3. Fokusfrågor 9
Vikarierande projektledare i NCY 2.0.
11
Tjänstledig fr.o.m. 2020/12/01
12
Tillförordnad kanslichef på 50 % t.o.m. 2020/05/31. Tillträdde rollen som ordinarie kanslichef
på heltid fr.o.m. 2020/06/01.
13
Föräldraledig t.o.m. september 2020.
9

10

12

Arvoderade under 2020
Arvoderad

Procent

Befattning

Jêran Rostam

100 %

Förbundsordförande
5

Projekt under 2020
Asylrätt

Inom detta verksamhetsområdet har RFSL Ungdom fortsatt bedriva den verksamhet
samt projekt som initierades under föregående verksamhetsår. Mötesplatser har
fortsatt bedrivas, om än i mindre skala på grund av pandemin. Dessa är mycket
uppskattade av medlemmarna och påvisar återigen vikten av trygga sammanhang för
våra medlemmar. Under verksamhetsåret 2020 har projekten och verksamheterna
inom Asylrätt producerat flertalet olika material och kampanjer inom ämnet:
• Attention Detention - situationen för hbtq-ungdomar på Migrationsverkets förvar
• Jag vill vara fri - en rättslig granskning av hbtqi-ungdomars asylärenden och nio
berättelser om Sverige
• Ung hbtq+asyl - en guide för Newcomers Youths mötesplatser

Verksamhets- och

Projekttid

10

15

Finansiär

projektnamn
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ATT:detention

2019/05/01 - 2020/08/31

Hugo Stenbecks stiftelse

Newcomers Youth 2.0

2019/07/01 - 2022/06/30

Allmänna Arvsfonden

NCY Göteborg

2020/01/01 - 2020/12/31

Länsstyrelsen Västra Götaland

NCY Luleå

2019/06/01 - 2020/06/30

Länsstyrelsen Norrbotten

NCY Stockholm

2019/10/01 - 2021/09/30

Stockholms stad

NCY Sundsvall

2019/07/01 - 2020/02/28

Länsstyrelsen Västerbotten

Not Alone in Europe

2019/06/01 - 2021/11/30

Myndigheten för ungdoms- och

25

civilsamhällesfrågor
30

Lokalt engagemang & demokrati

RFSL Ungdom har fortsatt under året arbetat med det lokala engagemanget genom
bl.a. den ordinarie verksamheten samt en anställd organisationsutvecklare, som
finansieras via organisationsbidraget från MUCF. Nytt för 2020 var att två projekt
inom verksamhetsområdet har startats som fokuserar på att ytterligare, och mer
koncentrerat, stärka det lokala engagemanget och föreningsdemokratin. Projektet
Trygga rum syftar till, under det första projektåret, kartlägga förutsättningar för
mötesplatser riktade mot unga hbtqi-personer. Resultatet av denna kartläggning
och rapport kommer i framtiden gynna RFSL Ungdom, både som organisation och
framtida projektverksamheter.

35
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Verksamhets- och

Projekttid

Finansiär

2020/09/01 - 2021/08/31

Myndigheten för ungdoms- och

projektnamn
Civilkurage
5

civilsamhällesfrågor
Trygga rum14

2020/10/08 - 2020/12/31

Regeringskansliet
(Arbetsmarknadsdepartementet)

10

15

SRHR15 & Hälsa

RFSL Ungdom har, liksom föregående verksamhetsår, fortsatt sitt arbete inom
verksamhetsområdet SRHR & Hälsa. Den sedan tidigare tryckta broschyren Allt det
viktigast om sex har släppts i podformat på Spotify och projektet Pegasus Råd & Stöd
har förberett för avslutning av projektet med bl.a. utbildningar och framtagande
av metodmaterial. Stöd- och infomejlen info@transformering.se firade 10 år under
2020 samt har under året mottagit ett rekordhögt antal mejl, totalt 1145 st. Vi har
även anordnat ett kollo för transbarn upp till 13 år, en verksamhet som är mycket
uppskattad av målgruppen.
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Verksamhets- och

Projekttid

Finansiär

HIV/STI-prevention

2020/01/01 - 2020/12/31

Folkhälsomyndigheten

Hälsofrämjande
arbete för hbtqipersoner (fokus på
transpersoner och
barn)

2020/01/01 - 2020/12/31

Socialstyrelsen

Kollo för transbarn

2020/01/01 - 2020/12/31

Åhlén-stiftelsen (delfinansiering)

Pegasus Råd & Stöd

2017/10/01 - 2021/03/3116

Allmänna Arvsfonden

SAGA

2019/08/01 - 2021/06/21

Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor

Tranformering.se18
(Suicidprevention)

2020/01/01 - 2020/12/31

Folkhälsomyndigheten

Våld under pandemin19

2020/05/01 - 2020/12/31

Socialstyrelsen

projektnamn
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14

Sökt som ett treårigt projekt, men beslutas årligen av Regeringskansliet.
SRHR står för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.
16
Projektet beviljades förlängd projekttid under hösten 2020, ursprungligt slutdatum var
2020/11/30.
17
Projektet drivs av RFSL Ungdom Uppsala, projekttiden har förlängt med anledning av
pandemin.
18
RFSL är projektägare och RFSL Ungdom är samarbetspartner, vilket är en ny struktur fr.o.m.
2020.
19
RFSL var projektägare och RFSL Ungdom var samarbetspartner. Detta projekt var inriktning
från Regeringen rörande våld under pandemin.
15

40
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Måluppfyllelse
Mycket av året har handlat om att undersöka, utvärdera och hitta nya strukturer och
verktyg i organisationen. Förbundsstyrelsen har framför allt fokuserat internt, på
lokalt och hållbart engagemang och mer långtida satsningar. Samtidigt har vi fortsatt
driva politiska frågor, i denna verksamhetsberättelse redogör vi för de största under
året.
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Tidigare kongressbeslut
P2. 2-årig VP			
Se P2. Verksamhetsplan 2021-2022
P3. Fokusfrågor
Se R3. Fokusfrågor
P9. Stöd till valberedningar
En träff för valberedningar och
intresserade budgeteras för i enlighet med
kongressbeslut (och vad som är möjligt
med tanke på Covid-19). Möjligheter till
ett mindre projekt med syfte att stödja
valberedningar i organisationen undersöks
också.

M1. Plattform för distrikt
Under året har RFSL Ungdom tillsammans
med RFSL bytt medlemssystem från Kommed
till Salesforce. Bytet innebär förutom
enklare administration även möjlighet till
en social plattform för medlemmar och
förtroendevalda.
2019, P3. Styr skutan rätt!
Se P6-P9. Politiska program.
Att revidera principprogrammet är ett
långsiktigt arbete som kommer fortsätta
under flera år. En grund har också lagts för
det nya dokumentet med Grundprinciper, det
kommer som förslag till kongressen 2022.

10
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Politik

De politiska frågor som varit mest aktuella under året är en ny könstillhörighetslag
samt den nya migrationslagsstiftningen som har arbetats fram. Självklart har även
andra frågor tagit plats, men inte på samma systematiska sätt. Under Representation
hittar du länkar till debattartiklar och andra medier.

25

Könstillhörighetslagen

Sen en utredning 2014 har könstillhörighetslagen blivit föreslagen att delas upp i två
olika lagar, en som bestämmer över ändring av juridiskt kön och en som bestämmer
över könsbekräftande vård. Under 2018 kom ett nytt lagförslag som konkretiserade
detta. Den fick dock kritik och regeringen kompletterade med flera mindre
utredningar. I flera års tid har vi blivit lovade en ny lag, men ändå drar det ut på
tiden mer och mer. Samtidigt har motståndet mot den könsbekräftande vården ökat,
speciellt för ickebinära och minderåriga transpersoner. Här är en sammanfattning av
hur vi jobbat med frågorna under 2020.
•

En ny könstillhörighetslag
- Tillsammans med RFSL har vi haft möten med flera ledamöter i 			
socialutskottet
- Uppvaktningar av Lena Hallengren (socialminister) och Åsa Lindhagen 		
(jämställdhets- och hbtq-minister)

20

Tanken var att utkastet skulle diskuteras kongressen 2020 och beslutas om kongressen
2021, på grund av att kongressen 2020 ställdes om till digital uteblev diskussionen och arbetet
med propositionen har skjutits upp ytterligare.
15

30
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- Ett riksdagsseminarium hölls om frågan, arrangerat med RFSL, RFSU 			
tillsammans med Acko Ankarberg (KD), ordförande i socialutskottet
- Flertalet debattartiklar på ämnet har publicerats (dessa hittas under 			
“Representation”)
5

•

10

Den könsbekräftande vården
- Flera möten med Socialstyrelsen
- Vi har gett input till de uppdaterade nationella riktlinjerna för vård vid 		
könsdysfori
- Remissvar om att göra könsbekräftande vård till nationellt 				
högspecialiserad vård
- Flera debattartiklar och uttalanden i media, särskilt kopplat till Uppdrag
- Gransknings fortsättning på “Tranståget” (dessa hittas under 				
“Representation”)

Migrationslagsstiftning
15

20

År 2016 började den “tillfälliga lagen” att gälla som begränsade möjligheterna att
ta sig till Sverige och att beviljas asyl här. Lagen förlängdes trots kritik och gäller
nu till juli 2021. Under hösten 2019 tillsattes en parlamentarisk kommitté med
representanter från alla riksdagspartier med syfte att utreda och ge förslag på en
ny långsiktigt hållbar migrationslagsstiftning. Under hela 2020 har RFSL Ungdom
i Skuggkommittén, ett samarbete med Rädda Barnens Ungdomsförbund, Röda
Korsets Ungdomsförbund, Ung i Sverige och Ensamkommandes förbund, bevakat
utredningen och förslaget på den nya lagen. Här är en sammanfattning av hur vi
jobbat med frågan under 2020.
•
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•
•
•
•
•
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Möte med representanterna i Migrationskommittén
(L, KD och SD är de enda vi inte träffat)
Möte med ungdomsrörelsen
Skuggkommittén skrev ett eget förslag på framtidens migrationspolitik
Utfrågning av Morgan Johansson om Migrationskommitténs förslag ur ett
barnrättsperspektiv
https://fb.watch/1S2RKQN078/
Skuggkommittén skrev ett utförligt remissvar
Flertalet debattartiklar på ämnet har publicerats (dessa hittas under
“Representation”)

Andra politiska frågor
•

35

IGTV Digital Pride
Eftersom det inte var möjligt att delta på flera olika prider under året gjorde RFSL
Ungdom digitala miniseminarier på IGTV. 14 videos gjordes, med totalt 18 000
visningar. Under året har vi ökat med drygt 800 följare på instagram (följ oss @
rfslungdom).

Verksamhetsplan
40

Verksamhetsplanen för 2020 såg annorlunda ut jämfört med tidigare
verksamhetsplaner. Istället för flera delmål täckte verksamhetsplanen in några
områden. Ledorden för mandatperioden var hållbart engagemang, lokal organisering
och förankring i styrdokument.

16

Under året har två större satsningar gjorts, det ena är uppstarten av en digital
mötesplats (på grund av svårigheterna att ses fysiskt) och den andra är ett nytt
medlemssystem. Den digitala mötesplatsen höll öppet jämna tisdagar från september
till slutet av december. Varannan träff var allmänt häng och varannan följde vi LSUs
antirasistiska studiecirkel “Vit Ickevit”. Tyvärr var det rätt få som deltog vid varje träff,
även om intresset för digitala mötesplatser var stort.

5

Det nya medlemssystemet innebär en förenkling för de anställda och förtroendevalda
som har hand om medlemskap, med tiden kommer det också vara möjligt att
använda systemet som en social plattform samt göra det enklare att värva fler
medlemmar.
10

1. Medlemmarnas engagemang är hjärtat i RFSL Ungdom

En stor del av förbundets arbete under 2020 har varit att utveckla styrdokument,
med ett särskilt fokus på att uppdatera RFSL Ungdoms långsiktiga strategi. Dessutom
har arbetet med att ta fram RFSL Ungdoms Grundprinciper påbörjats. Genom flera
workshops med förbundsstyrelsen, kansliet, distrikten och medlemmar har en grund
lagts för framtida arbete. Tyvärr har uppslutningen till workshops för medlemmar och
distrikt varit rätt låg, troligtvis på grund av digitalt arbete under Covid-19.

2. Unga hbtqi-personers hälsa ökar

Förbundsstyrelsen har arbetat med hållbart engagemang både internt i styrelsen och i
organisationen i stort. På hösten påbörjades ett arbete med att kartlägga hållbarheten
i styrelsen, vilket kommer fortsätta under nästa mandatperiod. Under året har även
förbundsordförande och kanslichef gått utbildningsprogrammet Inkludera som
fokuserar på både att formulera kärnan med organisationens arbete och att skapa
hållbara strukturer för det.
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3. Världen är en bättre plats för alla unga hbtqi-personer

Under verksamhetsåret 2020 tog förbundsstyrelsen fram fyra nya politiska program
som en början i att ersätta principprogrammet. Målet med de nya politiska
programmen är att RFSL Ungdoms ställningstaganden och politik ska förtydligas. De
fyra nya politiska programmen handlar om antirasism, barnrätt, intersex och trans.
Arbetet med att revidera principprogrammet och ta fram nya politiska program
kommer fortsätta under nästa mandatperiod.

4. Vi bidrar till en starkare hbtqi-rörelse

Under verksamhetsåret 2020 har förbundsstyrelsen arbetat fram en handlingsplan
för lokalt engagemang att kunna jobba efter framöver. Handlingsplanen konstaterar
utmaningar just nu och vad målbilden är. Under hösten 2020 gjordes även en
kommunikativ satsning på en medlemsvärvningskampanj, tyvärr är resultatet svårt
att mäta då bytet av medlemssystemet skedde samtidigt och försvårade löpande
uppföljning av medlemsantalet.

17
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Ekonomi

Årets ekonomi och resultat

5

10

Vi gick in i 2020 med ett minusresultat från 2019. Mycket systematiskt ekonomiarbete
startades upp under 2019 och hade precis börjat implementeras under 2020. Med
denna bakgrund antogs en pessimistisk budget med ett underskott på ca 300 000
kr. Under våren 2020 låg ett stort fokus på ökad ekonomisk förståelse inom kansliet
och förbundsstyrelsen, kombinerat med hårdare kostnadskontroller. Förhoppningen
var att dessa åtgärder skulle minska underskottet samtidigt som en tydligare intern
kontroll skulle frigöra mer intäkter.
Arbetet med den ökade ekonomiska förståelsen har gett resultat, samtidigt har en
stor påverkan varit pandemin som har begränsat mycket av vår fysiska verksamhet.
En konsekvens av båda dessa faktorer är minskade kostnader under verksamhetsåret.
Detta kombinerat med extra finansiellt stöd i spåren av pandemin har lett till ett
överskott på 656 935 kr. Nedan presenteras den procentuella fördelningen av intäkter
och kostnader under 2020, uppdelat på fria medel samt projektbidrag.
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Intäktsfördelning 2020: Fria medel & projektbidrag
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SRHR & Hälsa
40,8%

Asylrätt
35,2%

Kostnader Förbundet 2020
Lokal verksamhet
3,1%
Central
3,1%

Organisationsbidr
11,3%
RFSL
1,0%
Försäljning
4,4%
Lokalt
6,8%

Admin & hyra
27,9%
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Personal och
65,9%

Kostnader Projekt 2020
Projekt: Admin &
14,0%

40

SRHR & Hälsa
42,9%

Lokalt
5,8%

Asylrätt
37,3%
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De utmaningar RFSL Ungdom står inför

Samtidigt som organisationen har kommit på en bättre kurs vad gäller den
ekonomiska situationen, tack vare gediget arbete med ekonomistyrning, finns en
hel del utmaningar. Finansieringen för ungdomsorganisationer inom civilsamhället
är fortsatt ofta väldigt kortsiktig, att planera långsiktigt blir därför både svårare
och än mer nödvändigt. En stor utmaning RFSL Ungdom står inför är ett svagt
medlemsengagemang - under 2020 och Covid-19 pandemin har detta varit extra
tydligt. Medlemmar och lokal verksamhet är en viktig del av all vår verksamhet och det
är en del som både genererar och kräver resurser i form av pengar.

Planen för framtiden

För att RFSL Ungdom ska fortsätta vara en stark aktör krävs en stabil ekonomi och
en plan för framtiden. En del i detta är att göra medvetna större satsningar just på
medlemsburet engagemang och lokal verksamhet. En stor del av 2020 års överskott
kommer därför återinvesteras som riktade satsningar just för att stärka upp oss som
medlemsorganisation. Se budget för 2021 i bilagan till verksamhetsplanen.

5
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Samarbete med andra organisationer
Samarbeten och nätverk
RFSL

Samarbetet med vårt vuxenförbund har under året varit bra,
om än annorlunda på grund av digitalt arbete större delen av
året. Framför allt har samarbete skett inom större politiska
frågor samt strategisk planering för organisationernas framtida
utveckling.
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Asylpolitisk
skuggkommitté

Rösträtt 16

Ett nätverk som startats med RFSL Ungdom, Rädda Barnens
Ungdomsförbund, Röda Korsets Ungdomsförbund, Ung i
Sverige och Ensamkommandes förbund. Tillsammans har vi
bevakat Migrationskommitténs arbete att ta fram ett förslag
på en ny långsiktig och human migrationspolitik och se till att
erfarenheter och perspektiv från barn och unga med erfarenhet
av flykt hörs i processen.
Ett nätverk med flera andra barn- och ungdomsorganisationer
som tillsammans kämpar för att öka barn och ungas inflytande i
den demokratiska processen genom att sänka rösträttsåldern.
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Medlemskap i andra organisationer
LSU

En paraplyorganisation för ungdomsorganisationer i Sverige

FARR

En paraplyorganisation för enskilda och grupper som arbetar för att
stärka asylrätten.

5

IGLYO

10

En paraplyorganisation för hbtqi-ungdomsorganisationer i Europa

TGEU

En paraplyorganisation för transorganisationer i Europa och
Centralasien

ILGA Europe

En paraplyorganisation för hbtqi-organisationer i Europa

ILGA World

En världsomspännande paraplyorganisation för hbtqi-organisationer

15

Representation
Träffar och evenemang
20

25

30

På grund av Covid-19 har i princip alla evenemang ställts in eller ställts om till digitala.
Av samma anledning har förbundsstyrelsen under året inte heller haft möjlighet att
besöka några distrikt. Däremot har ett digitalt avstämningsmöte hållits med distrikten
kopplat till Covid-19 den 29e maj.
2020-07-31 - 2020-08-02 		
Stockholm Pride Summerstream
Utfrågning av Åsa Lindhagen
https://youtu.be/RQ4BDoYPC3I
Black Lives Matter			
https://youtu.be/mNJj_Z-Ap6Y
Migrationskommittén		 https://youtu.be/-EgwKGiJjJg
Värna transbarns rättigheter
https://youtu.be/5lzbjAy_iHs
Andras (digitala) årsmöten
2020-09-25				
2020-11-07/08 			
2020-11-07				

Elias deltog på IGLYOs årsmöte
Mayson var ombud på LSU:s årsmöte
Levi deltog på TGEU:s årsmöte

Extern representation
Politiker21
35

Moderaterna
Liberalerna		
Centerpartiet 		

Ulrika Heindorf och Johan Hultberg (medlemmar i
socialutskottet)
Nyamko Sabuni (partiledare), Barbro Westerholm och Lina
Nordquist (medlemmar i socialutskottet)
Jonny Cato (migrationspolitisk talesperson)

40

21

RFSL Ungdom har beslutat att inte samverka med Sverigedemokraterna, därför träffar vi inte
heller deras politiker. Under året har vi skicka flera förfrågningar till Kristdemokraterna men
dessa har inte besvarats.
20

Socialdemokraterna			

Miljöpartiet

Vänsterpartiet 		

Lena Hallengren (socialminister), Morgan Johansson
(justitie- och
migrationsminister), Evin Incir (EUparlamentariker), Rikard Larsson (sammankallande i
Migrationskommittén för S), Ulf Bjereld (ordförande
Socialdemokraterna för tro och solidaritet)
Åsa Lindhagen (jämställdhetsminister), Alice Bah
Kuhnke (EU-parlamentariker), Annika Hirvonen Falk
(migrationspolitisk talesperson)
Nooshi Dadgostar (partiledare), Malin Björk (EUparlamentariker)

5
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Myndigheter

Situationen för barn med intersexvariation, barn och
porr
Referensgruppsmöte mot rasism och andra former
Forum för Levande Historia
av intolerans
Sex mot ersättning
Jämställdhetsmyndigheten
Asylrätt och migrationsverkets praktiska arbete
Migrationsverket
Hbtqi-personers situation på skola och fritiden, nytt
MUCF		
uppdrag om
livsvillkor, kartläggning av omvändelseterapi
i Sverige, hur Covid-19 påverkar
ungdomsorganisationer
Förebyggande arbete mot hatbrott
Polisen
Den hbtq-strategiska handlingsplanen
Regeringskansliet
Könsdysfori och suicidrisk, könstillhörighetslagen,
Socialstyrelsen			
kunskapsstöd kring intersex
Barnombudsmannen
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Hbtq-strategiska myndigheterna

samverkansmöten mellan myndigheterna och civilsamhället.
MUCF, Jämställdhetsmyndigheten, Skolverket, Migrationsverket, Polisen, Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Diskrimineringsombudsmannen, Barnombudsmannen,
Kulturrådet

30

Övrigt

2020-01-15 Kronprinsessparet besöker RFSL Ungdom och RFSL
		

Påverkan och paneler
2020-01-27
2020-02-06
		
2020-02-13
		

Jêran deltar i en panel om ungdomsvård, tema könsdysfori
Cathryn och Mayson deltar på SMER och Barnombudsmannens 		
kunskapsseminarium om den könsbekräftande vården för unga22
Jêran deltar i panel kring MUCFs rapport “Olika verkligheter” med 		
BO och skolverket
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22

https://smer.se/2020/09/02/vard-av-barn-och-unga-med-konsdysfori-kunskap-etik-och-barnets-rattigheter/
21
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2020-02-13 Jêran deltar i panel kring MUCFs rapport “Olika verkligheter” med 		
		
BO och skolverket
2020-03-28 Jêran och Mayson deltog på ett möte om aktuell politik för 			
		
transpersoner tillsammans med Sveriges transorganisationer och 		
		aktivister
2020-06-04 Mayson deltar i frågestund med Grön Ungdom Väst
2020-10-14 Mayson går på samverkansmöte för #rösträtt16. Bjuder in gör 			
		
Youth2030, deltagarna är representanter från olika 				
		
ungdomsorganisationer och andra relevanta aktörer inom 			
		barnrättsarbetet
2020-11-11 Jêran och skuggkommittén hade en utfrågning av Morgan 			
		
Johansson om framtidens migrationspolitik23
2020-11-11 Jêran deltog i en panel med RFSU och FSUM efter filmvisning av 		
		Alltid Amber
2020-11-16 Jêran höll en föreläsning på Trans Awareness Week24
2020-11-19 Jêran deltog i Raserietpodden avsnitt 166 om transkamp och 			
		feminism25
2020-11-27 Jêran deltog på en aktivisthelg som SETA ungdomsdel 				
		arrangerade digitalt
2020-11-30 Jêran deltog på möte om Rösträtt16 som RBUF arrangerade 			
		
tillsammans med flera andra civilsamhällesorganisationer
2020-12-09 Jêran deltog på riksdagsseminarium om könstillhörighetslagen 			
		
som RFSL Ungdom, RFSL och RFSU arrangerade tillsammans med 		
		
Acko Ankarberg (KD) i socialutskottet

Media
Allmänt
25

30

2020-01-13 RFSL Ungdom, RFSL och Riksidrottsförbundet gör gemensamt 			
		pressmeddelande26
2020-03-06 Jêran intervjuades av QX om unga hbtqi-personer som har sex 			
		mot ersättning27
2020-06-08 Jêran skrev under en debattartikel om hat och hot mot 				
		
civilsamhället tillsammans med ungdomsrörelsen28
2020-07-30 Jêran kommenterar regeringens beslut att undersöka 				
		
förekomsten av omvändelseterapi och en ny Hon, Hen, Han 			
		
rapport i P3 Nyheter
2020-07-31 Jêran var med i SVT Rapport om nya undersökningen av “Hon, 			
		
Hen, Han” och om förekomsten av omvändelseterapi

35
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https://fb.watch/1S2RKQN078/
https://transawarenessweek.se/16-11-invigningskvall/
25
https://open.spotify.com/episode/0rnKyvUz5rK5Lwf89j4xzn?si=PGYWdGlBRU-_cDgziOkFGg
26
https://via.tt.se/pressmeddelande/barn-med-transerfarenhet-ska-inkluderas-i-idrotten
?publisherId=3235685&releaseId=3268027&fbclid=IwAR0tsJ2_hE6IsgGK-ZL5BOwgRZWAzLjqN9dWI19AkNiv34vCKhINctUK-M
27
https://www.qx.se/samhalle/197786/ministern-diskuterade-hbtq-prostitution-med-polisen/
28
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/pLzzxG/hot-och-hat-tystar-unga-demokratiska-roster
24

40

22

Asyl

2020-04-02 Jêran skrev under debattartikel om krav kopplat till Covid-19 och 		
		asyl
2020-04-03 Jêran skrev under debattartikel om hur Covid-19 drabbar 			
		asylsökande hårt
2020-04-09 Jêran skrev under slutreplik om rätten till asyl under Covid-19
2020-04-20 Jêran skrev under debattartikel om coronamnesti för ungdomar 		
		
som omfattas av gymnasielagen
2020-07-06 Mayson skriver under debattartikel om asylrätt tillsammans med 		
		andra ungdomsorganisationer
2020-09-16
Jêran med flera skrev en debattartikel om Migrationskommitténs 		
		förslag
2020-11-16 Jêran och Alexandra deltar i SVT Morgonstudion om RFSL 			
		
Ungdoms nya rapport “Jag vill vara fri”

5
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Trans

2020-05-12 Jêran intervjuades av P3 Nyheter om att Uppdrag Granskning 			
		
“Tranståget och tonårsflickorna” fälldes av Granskningsnämnden
2020-05-13 Jêran skrev under debattartikel tillsammans med RFSL om 			
		Uppdrag Granskning
2020-06-03 Jêran skrev en artikel i Veckorevyn om transpersoners rättigheter
2020-08-20 Jêran skrev med Frank från RFSL replik angående rätten till 			
		könsbekräftande vård
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https://www.omvarlden.se/Opinion/debattartiklar/overge-inte-barn-och-unga-pa-flyktunder-covid-19/
30
https://www.gp.se/debatt/vi-m%C3%A5ste-skydda-de-med-tillf%C3%A4lligauppeh%C3%A5llstillst%C3%A5nd-1.26334319?fbclid=IwAR3vSRhy3gXIawVpBMevKZDnb6qKxw
BE-wa7qeSjJJTnU6iTD5KUzMMDRqQ
31
https://www.gp.se/debatt/nej-inte-bara-arbetskraftsinvandrare-som-drabbas-1.26600032
32
https://www.gp.se/debatt/coronakrisen-g%C3%B6r-det-n%C3%B6dv%C3%A4ndigt-att-ge-deensamkommande-amnesti-1.26996583
33
https://www.etc.se/debatt/sa-lange-vi-finns-far-ni-aldrig-inskranka-asylratten
34
https://www.dagensarena.se/opinion/migrationskommitten-sviker-barn-pa-flykt/
35
https://www.svtplay.se/video/24909210/morgonstudion/morgonstudion-16-nov-0500?start=auto 02.08
36
https://sverigesradio.se/artikel/7471377
37
https://www.gp.se/debatt/alla-som-beh%C3%B6ver-m%C3%A5ste-f%C3%A5-v%C3%A5rdf%C3%B6r-sin-k%C3%B6nsdysfori-1.27935862
38
https://veckorevyn.com/nyheter/roster/rfsl-ungdom-10-saker-alla-borde-veta-omtranspersoner-och-vara-liv/
39
https://www.svd.se/oansvarigt-att-inte-behandla-transpersoner/i/senaste
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RFSL Ungdom
802409-6318

Förvaltningsberättelse
Härmed avlägger förbundsstyrelsen för RFSL Ungdom, Ungdomsförbundet för homosexuella,
bisexuella, transpersoner, queera och intersexpersoners rättigheter (802409-6318), årsredovisning för
räkenskapsåret 2020-01-01 - 2020-12-31. Under 2020 har den löpande ekonomiska hanteringen,
löneadministration och bokslutsarbetet genomförts av A-O Webbredovisning AB.

Verksamheten
Allmänt om verksamheten
RFSL Ungdom grundades som en avdelning under RFSL 1999 och ombildades sedan till ett eget
självständigt förbund 2003. RFSL Ungdom är en intresseorganisation med omkring 1100 medlemmar
och 5 distrikt runt om i landet. Vi jobbar för att motverka heteronormen genom social och politisk
verksamhet på lokal, nationell och internationell nivå.
2020 har varit ett exceptionellt år för alla, Covid-19 pandemin slog till i Sverige ungefär samtidigt som
kongressen hölls i mars. Mandatperioden startade därför med en snabbt omplanerad digital kongress.
Resten av året har pandemin varit den främsta utmaningen och all vår verksamhet har behövt ställas
om för att minska smittspridning. Trots det har vi sett flera framgångar under året.
Det politiska påverkansarbetet har fortsatt, om än digitalt. Under året har vi haft möte med politiker från
alla partier utom SD, vi har hållit en utfrågning av Morgan Johansson (S, justitie- och
migrationsminister) samt arrangerat ett riksdagsseminarium om könstillhörighetslagen med hjälp av
Acko Ankarberg (KD, ordförande i Socialutskottet). Under året har vår kunskap varit efterfrågad från
flera myndigheter, bland annat Barnombudsmannen, Socialstyrelsen, Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor samt Arbetsmarknadsdepartementet.
Ett axplock från året är att antalet mail till vår stöd och frågemail info@transformering.se <mailto:info@
transformering.se> har varit rekordhögt. Under hösten 2020 beviljades organisationen projektet Trygga
rum från Arbetsmarknadsdepartementet som syftade till att kartlägga och öka förutsättningarna för
unga hbtqi-personers mötesplatser, ett projekt som utförts tillsammans med RFSL. Under
verksamhetsåret 2020 har RFSL Ungdom även haft ett flertal projekt samt verksamhet med
finansiering från bl.a. Allmänna Arvsfonden, Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, MUCF, Hugo
Stenbecks stiftelse, Länsstyrelser samt Stockholm stad.
Verksamhetsårets förutsättningar har präglats av covid-19 pandemin, vilket tvingat organisationen att
ställa om verksamheten till stor grad, där distansarbete och digitala verktyg har varit en betydande del.
Både förbundsstyrelse och kansli har arbetat på distans under verksamhetsåret och satsningar har
gjorts för att möta medlemmarna på digitala mötesplatser.
I juni tillträdde Stefanie Tagesson som ny ordinarie kanslichef efter att ha jobbat som tillförordnad
kanslichef sedan juli 2019. Totalt har RFSL Ungdom haft 15 st anställda under 2020, i genomsnitt 11
heltidsanställda.
Satsningar
Avsättning för organisationsstöd har fortsatt finansierat en anställd organisationsutvecklare som direkt
stöttar organisationens distrikt och aktivistgrupper.
Hösten 2020 innebar ett byte av medlemssystem från KomMed till Salesforce, initierat av RFSL.
I början har det varit lite komplicerat med olika förseningar, men vi ser positivt på framtiden med
ettmedlemssystem som kommer ge fler möjligheter till medlemskommunikation.
I samband med rekryteringen av ny ordinarie kanslichef utvärderades och reviderades kanslichefens
tjänstebeskrivning. Denna resulterade i att kanslichefen numera har ett tydligare uttalat ansvar för
organisationens strategiska utveckling.
De satsningar som har gjorts på det ekonomiska arbetet och den strategiska styrningen har gett
resultat. Tydligare ekonomirutiner och ökad kunskap på kansliet och i förbundsstyrelsen har varit en
del av detta. Dessutom har MUCF i efterhand beviljat extra statsbidrag på grund av utmaningarna
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under pandemin, vilka även kunde överföras mellan 2020 och 2021. RFSL Ungdom valde att överföra
270 000 kr av det totala statsbidraget 2020 om 1 419 395 kr, som därmed räknas in i budgeten och
resultatet för 2021, och inte 2020. De steg som tagits rörande det ekonomiska utvecklings- och
strategiarbetet, parallellt med organisationens omställning till distansarbete har resulterat i ett överskott
för RFSL Ungdom 2020, om totalt 656 935 kr. Delar av detta överskott beror dels på större kostnadsoch inköpskontroll under pandemin, reducerade kostnader då arbetet utförts på distans samt att stora
delar av de organisationsgemensamma kostnaderna samt tills viss del personalkostnader täckts av
projektbidrag.
Utmaningar och framtid
Den enskilt största utmaningen för RFSL Ungdom är det minskade medlemsantalet och svaga lokala
engagemanget. Under 2020 har detta blivit extra tydligt när pandemin ytterligare begränsat lokal
verksamhet.
Framöver kommer detta vara ett tydligt fokus för organisationen, genom sökta och beviljade projekt
som Civilkurage och Trygga Rum kommer mer stöd och fokus kunna läggas på förutsättningarna
lokalt. Förbundsstyrelsen har även tagit fram en handlingsplan för att komma till rätta med
svårigheterna som finns med att engagera sig i organisationen idag.
Med anledning av ovanstående avsätts stor del av det ovan nämnda överskottet till utveckling av den
medlemsburna delen av organisationen samt investeringar och satsningar på att stärka det lokala
engagemanget. Totalt avsätts 456 935 kr i syfte att under 2021 ytterligare tillföra resurser för det lokala
engagemanget, föreningsutveckling och medlemsfokus, ett arbete som påbörjats under 2020 men till
stor del dragits med svårigheter med anledning av pandemin.
Det resterande överskottet om 200 000 kr läggs till organisationens egna kapital, som under de
senaste åren har gått med ett underskott.
Vision
RFSL Ungdoms vision är en värld fylld av kärlek och respekt där alla hbtqi-ungdomar är, lever och
uttrycker sig som de själva vill.
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RFSL Ungdom
802409-6318

Belopp i Tkr

Flerårsöversikt
Verksamhetsintäkter
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet, %

2020

2019

2018

2017

9 976

10 766

9 529

7 726

657

-220

-246

-82

8 037

7 038

5 114

5 179

21

14

24

28

Förbundets resultat och ställning
Förbundets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.

28
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Resultaträkning
Not

Belopp i kr

Verksamhetsintäkter
Verksamhetsintäkter

2020-01-01-

2019-01-01
-

2020-12-31

2019-12-3
1

9 976 201

10 766
373

529 044

318
824

Summa verksamhetsintäkter

10 505 245

11 085
197

Verksamhetskostnader
Övriga externa kostnader

-3 390 813

-4 253
746

-6 450 014

-7 043
311

-9 840 827

-11 297
057

664 418

-211
860

2

Övriga intäkter

3

Personalkostnader
Summa verksamhetskostnader
Verksamhetsresultat
Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

30 449
-37 932
-7 483

Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella poster

656 935

11
279
-19
055
-7
776
-219
636

Bokslutsdispositioner
Förändring av ändamålsbestämda medel

-

76
802

Summa bokslutsdispositioner

-

76
802

Resultat före skatt

656 935

-142
834

656 935

-142
834

Skatter
Verksamhetsresultat

29
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Balansräkning
Not

2020-12-31

4

-

-

Summa materiella anläggningstillgångar

-

-

Summa anläggningstillgångar

-

-

Belopp i kr

2019-12-3
1

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Färdiga varor och handelsvaror

21 400

28
394

Summa varulager

21 400

28
394

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

78 456

199
083

35 780

35
597

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

108 706

14
638

Summa kortfristiga fordringar

222 942

249
318

Kassa och bank
Kassa och bank

7 792 179

6 760
169

Summa kassa och bank

7 792 179

6 760
169

Summa omsättningstillgångar

8 036 521

7 037
881

SUMMA TILLGÅNGAR

8 036 521

7 037
881

Övriga fordringar

30
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802409-6318

Balansräkning
Belopp i kr

Not

2020-12-31

2019-12-3
1

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
5

Fritt eget kapital
Balanserat eget kapital

986 947

1 129
781

656 935

-142
834

Summa fritt eget kapital

1 643 882

986
947

Summa eget kapital

1 643 882

986
947

839 815

674
945

Årets resultat

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder

32 310

Övriga skulder

229 101

326
659

Skulder för erhållna och ej utnyttjade bidrag

4 260 394

3 721
769

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

1 031 019

1 300
468

Summa kortfristiga skulder

6 392 639

6 050
934

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

8 036 521

7 037
881

27
093
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Noter
Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Definition av nyckeltal
Verksamhetsintäkter
Verksamhetens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader.
Soliditet
Eget kapital i förhållande till balansomslutningen.

Intäktsredovisning
Erhållna bidrag periodiseras över den period projektet avser och intäktsförs i den takt de förbrukas.
Övriga intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas.

Ändamålsbestämda medel
Ändamålbestämda medel är öronmärkta medel för projekt eller aktiviteter som styrelsen har initierat
och där utgiften kommer i framtiden.
Ändamålsbestämda medel redovisas som eget kapital och är uppdelade i följande kategorier:
Aktivitetsfond för lokal verksamhet:
Fond för distriktsstöd:
Fond för organisationsutveckling:

64 399
kr
51 879
kr
456 935
kr

Not 2 Verksamhetsintäkter
2020-01-01-

2019-01-01-

2020-12-31

2019-12-31

Bidrag
Statliga bidrag

4 262 209

3 780 850

Övriga bidrag

5 556 395

6 321 100

Summa

9 818 604

10 101 950

157 597

562 391

-

102 032

157 597

664 423

Övriga intäkter
Försäljning
Övriga intäkter
Summa
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Not 3 Personal
Personal
2020-01-01-

2019-01-01
-

2020-12-31

2019-12-3
1

Medelantalet anställda

11

7

Summa

11

7

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

2020-12-31

2019-12-3
1

-Vid årets början

6 240

6
240

Vid årets slut

6 240

6
240

Ackumulerade anskaffningsvärden:

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början

-6 240

-6
240

Vid årets slut

-6 240

-6
240

-

Redovisat värde vid årets slut

-

Not 5 Eget kapital

Belopp vid årets ingång
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel
Reservering av ändamålsbestämda medel
Årets resultat

Balanserat

Ändamålsbestämda

Totalt

resultat

medel

eget kapital

858 669

128 278

986 947

12 000

-12 000

-

-456 935

456 935

-

656 935
1 070 669

573 213

656 935
1 643 882
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Underskrifter
Stoockholm

Jêran Rostam

Mayson Joacimsbarn
Persson

Levi Karvonen

Förbundsordförande

Vice förbundsordförande

Förbundssekretera
re

Elias Artur Fjellander

Em Forslund

Jesper Karlsson

Förbundsstyrelseledamot

Förbundsstyrelseledamot

Förbundsstyrelseledam
ot

Joseph Popa
Förbundsstyrelseledamot

Min revisionsberättelse har lämnats den

/

2021

Stefan Norell
Auktoriserad revisor

Robert Olsson
Förtroendevald revisor

Oscar Undevall
Förtroendevald revisor
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R3: Fokusfrågor 2020-2021
Inledning
5

Under kongressen 2020 antog RFSL Ungdom 3 st fokusfrågor, vars arbete
rapporteras nu efter halvtid. Fokusfrågornas syfte är att medlemmarna
genom kongressen ska ha ett större inflytande över den verksamhet kansliet
bedriver genom projekt. Även andra initiativ än nya projekt har tagits kopplat till
fokusfrågorna, de rapporteras istället i verksamhetsberättelsen. Nedan följer en
kort rapport per fokusfråga.

10

15

Lokalt engagemang
Medlemmarna är kärnan i RFSL Ungdom, och medlemmarna är spridda
över hela landet. Community och tillhörighet kan finnas på många sätt,
digitalt och nationella mötesplatser är några som är viktiga. Att ha
personer i sin fysiska närhet är ett annat viktigt sammanhang.
Genom att stärka det lokala engagemanget ser vi till att fler unga hbtqipersoner har ett sammanhang i sin närhet, samtidigt som det stärker hela
organisationen.

20

Rapport
25

30

35

Under 2020 fick RFSL Ungdom projekten Trygga rum samt Civilkurage beviljade,
vilka båda syftar till att stärka det lokala engagemanget. Trygga rum har kartlagt
var runt i landet det finns olika mötesplatser och förutsättningarna för dessa.
Civilkurage har arbetat med att stärka samtliga nivåer i organisationen och dess
förutsättningar genom bl.a. krishantering och framtagande av säkerhetsrutiner.
Verksamheten inom Newcomers Youth har också varit fortsatt viktig i att engagera
unga nyanlända och asylsökande hbqti-personer via mötesplatser.

Ungas politiska inflytande
Politiken och maktens korridorer är oftast till för vuxna och gamla, inte
barn och unga. De som bestämmer utformar lagar och regler utifrån vad
de tror är bäst, inte efter vår verklighet. De sätt vi har att påverka och göra
skillnad på är många, men det är inte alla som vet hur.
Genom att tydligare fokusera på hur barn och unga själva kan påverka och
göra skillnad skapar vi en starkare politisk rörelse och ger makten till unga.

40

38

Rapport
Projektet Trygga rum syftar primärt att starta upp mötesplatser, men i samband
med detta även ge unga mer politiskt inflytande i sin direkta närhet, exempelvis
i sin hemkommun. Under förutsättning att projektet blir fortsatt beviljat kommer
detta projekt tydligare realisera denna fokusfråga under 2021.

5

Under sommaren 2020 har ett större projekt som handlar om att öka unga hbtqipersoners självkänsla och möjlighet att påverka ansökts om. I skrivande stund
väntar vi fortfarande på svar om projektet beviljas eller ej.
10

Antirasism
Maktstrukturer påverkar och stärker varandra, det innebär att det finns
rasism inom hbtqi-communityt och hbtqi-fobi inom den antirasistiska
rörelsen. De av oss som utsätts för både hbtqi-fobi och rasism blir då extra
utsatta.

15

Genom att jobba mer antirasistiskt både internt och politiskt bryter vi
aktivt ned flera maktstrukturer i samhället som hindrar och skadar folk.
20

Rapport
RFSL Ungdom har sedan flera år tillbaka haft verksamheten Newcomers Youth,
som arbetar med ett tydligt antirasistiskt perspektiv. Dessutom arbetar projektet
Civilkurage likaså med ett tydligt antirasistiskt perspektiv., där internutbildning ska
produceras med ett fokus på antirasism och hot och hat.

25

Inga nya projekt med ett specifikt fokus på antirasistiskt arbete har påbörjats under
2021, men det finns planer för detta under 2021.
30
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R4: Revisorernas berättelse

REVISIONSBERÄTTELSE
5

Till kongressen i RFSL
UngdomOrg.nr. 802409-6318
Rapport om årsredovisningen

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för
bedömningen av förbundets förmåga att fortsätta verksamheten. Den
upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om
beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

10 Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för RFSL Ungdom
för år 2020.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av förbundets finansiella ställning per den 31
december 2020 och av dess finansiella resultat för året enligt
årsredovisningslagen.
15 Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga
delar.

Revisorns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag,
ochatt lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti
för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i
Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en
sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter
eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller
tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut
som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Jag tillstyrker därför att kongressen fastställer resultaträkningen
och balansräkningen.
Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing
20 (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa
standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är
oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i
Sverigeoch har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa
krav.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela
revisionen.
Dessutom:

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga
ochändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån
dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och
ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken
för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på
misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller
åsidosättande av intern kontroll.

25 Annan information än årsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för den andra informationen.
Den andra informationen består av verksamhetsberättelse (men
innefattar inte årsredovisningen och min revisionsberättelse
avseende denna).

30

Mitt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna
information och jag gör inget uttalande med bestyrkande avseende
denna andra information.

• skaffar jag mig en förståelse av den del av förbundets interna
kontroll som har betydelse för min revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i
den interna kontrollen.

I samband med min revision av årsredovisningen är det mitt ansvar
attläsa den information som identifieras ovan och överväga om
informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med
årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar jag även den
kunskap jag i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om
informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som
användsoch rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen
och tillhörande upplysningar.

Om jag, baserat på det arbete som har utförts avseende denna

35 information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen.
Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig
osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som
kan leda till betydande tvivel om förbundets förmåga att fortsätta
verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig
osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa
uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida

en väsentlig felaktighet, är jag skyldig att rapportera detta. Jag har
inget attrapportera i det avseendet.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen
upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen.
40 Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer
är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag.

1 (2

40

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar

händelser eller förhållanden göra att ett förbund inte längre kan
fortsätta verksamheten.
• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen
och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna,
och om årsredovisningen återger de underliggande
transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en
rättvisande bild.

Uttalande
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en
revision av styrelsens förvaltning för RFSL Ungdom för år 2020.
Jag tillstyrker att kongressen beviljar styrelsens ledamöter
ansvarsfrihetför räkenskapsåret.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag
måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under
revisionen, däriblandde eventuella betydande brister i den interna
kontrollen som jag identifierat.

5

Grund för uttalande
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt
ansvarenligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar".
Jag är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed
i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt
10
dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga
ochändamålsenliga som grund för mitt uttalande.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som ansvarar för förvaltningen.
Revisorns ansvar
15
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att
med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon
styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd
eller gjort sig skyldigtill någon försummelse som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot förbundet.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för
att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid 20
kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan
föranleda ersättningsskyldighet mot förbundet.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder jag professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av
förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna.
Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min
professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet.25
Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder,
områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och
där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för
förbundets situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut,
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är
relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet.

30
Anmärkning
Vid flera tillfällen under räkenskapsåret har sociala avgifter inte
betalats i tid. Styrelsen har därmed inte fullgjort sina skyldigheter
enligtSkatteförfarandelagen, men försummelserna har inte medfört
något skada för förbundet, utöver dröjsmålsräntor.
Stockholm den

mars 2021
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Stefan Norell
Auktoriserad revisor
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Verification
Transaction ID

ryddz60mu-r1KuG6CQu

Document

RB ISA_Föreningar_2020 annan information.pdf

Pages

2

Sent by

Alma Hukic

5

Signing parties
10Stefan Norell

stefan.norell@se.gt.com

Action: Sign

Method: BankID SE

Activity log
E-mail invitation sent to stefan.norell@se.gt.com
2021-03-17 00:43:06 CET,
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Clicked invitation link Stefan Norell
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148
Safari/604.1,2021 03-17 06:43:13 CET,IP address: 78.77.199.164
Document viewed by Stefan Norell

20Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148
Safari/604.1,2021 03-17 06:43:13 CET,IP address: 78.77.199.164
Document signed by STEFAN NORELL
Birth date: 1962/05/26,2021-03-17 06:43:57 CET,
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Verified ensures that the document has been signed according to the method stated
above.Copies of signed documents are securely stored by Verified.
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DocuSign Envelope ID: DC32AE08-B3A4-4435-9795-6DC39592782E

R4: Revisorernas berättelse

Revisorns utlåtande
Vi, Robert Olsson (ordinarie) och Helena Olsson (suppleant), valda
verksamhetsrevisorer för RFSL Ungdom (802409-6318) har granskat ekonomi och
verksamhet under verksamhetsåret 2020, i enlighet med god revisorssed.
Granskningen av ekonomin har inneburit granskning av samtliga verifikat, årsbokslut
samt ekonomiska rutiner för bokföring och budget. Även utvald projektbudget har blivit
enskilt granskad.

5

10

Granskningen av verksamheten har inneburit granskning av medlemsregister,
ansökningar, projektredovisningar och förbundsstyrelsens protokoll.
Som revisor har vi haft full insyn i dokumentation. Jag har också haft dialog med kansli
och förbundsordförande vid flera tillfällen under verksamhetsåret. Detta har gett god
insyn i verksamheten såväl byråkratiskt som på social nivå.
Med denna granskning och insyn kan jag gå i god för att föreningen har skötts väl och i
enlighet med god föreningssed, stadgar och förbundets egna policy.

15
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Vi föreslår att ge ansvarsfrihet till den avgående styrelsen för verksamhetsår
2020.
25

2021-03-18

2021-03-18

Stockholm

Stockholm
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________________________
Robert Olsson
Ordinarie Verksamhetsrevisor
RFSL Ungdom

________________________
Helena Olsson
Suppleant Verksamhetsrevisor
RFSL Ungdom
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Propositioner
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P1: En queer framtid, RFSL Ungdoms strategi 2021-2025
Här är ett förslag på en ny strategi för RFSL Ungdom, den förra var organisationens
första och löpte under 3 år (2018-2020). Förslaget är att den nya strategin ska löpa
över längre tid, under 5 år. Den nya strategin skiljer sig på fler sätt från den första,
nedan följer en kort utvärdering av Vi tar över 2020 och förbundets arbete med att
följa den samt tankarna bakom den nya strategin En queer framtid.

5

Vi tar över 2020

Strategin höll en form som kombinerade visionära mål (brödtexten som beskriver var
förbundet befinner sig i slutet av 2020) och mer konkreta åtgärder i delmålen. Vissa
av delmålen var enstaka, mätbara, åtgärder och andra var mer strategiska. Den här
blandningen av visionära, strategiska och operativa mål i strategin gör det lite svårt att
följa upp exakt hur och på vilka sätt målen har uppfyllts. Förbundet har jobbat med
alla mål, och har åstadkommit förändring inom alla. En återkommande utmaning i
vårt arbete är dock att de flesta av våra frågor och mål aldrig uppfylls till 100%, det går
alltid att göra mer och bättre. Därför har flera av målen och områdena från den förra
strategin följt med och anpassats till den nya strategin som nu föreslås.

10
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En queer framtid

Den nya strategin har formulerats med tydligare strategiska mål som fokuserar på
hur RFSL Ungdom jobbar snarare än resultatet vi åstadkommer i samhället. Även om
det senare också är otroligt viktigt är det svårare att mäta och tar mycket längre tid att
ge resultat. De strategiska delmålen kommer genomföras genom mer konkreta mål i
våra (numera) 2-åriga verksamhetsplaner.
De tre områdena i strategin har beslutats baserat på de behov som förbundsstyrelsen
ser och vad som framkommit genom medlemsundersökningen som gjordes under
2019 och sammanställdes under 2020. Digitala worshops har hållits för medlemmar,
tyvärr med väldigt lågt deltagarantal. Alla distrikt har även haft möjlighet att ge input
på utkastet till ny strategi.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att anta “En queer framtid, RFSL Ungdoms strategi 2021-2025”
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B2: En queer framtid, RFSL Ungdoms
strategi 2021-2025
Syftet med att ha en strategi
5

Strategin är en vägvisare för hela förbundet, målen i strategin syftar till att
uppfylla RFSL Ungdoms vision “En värld fylld av kärlek och respekt där alla hbtqiungdomar är, lever och uttrycker sig som de själva vill”. När kongressen antar
verksamhetsplaner och fokusfrågor och när förbundsstyrelsen prioriterar sitt
arbete eller beslutar om nya projekt ska dessa syfta till att uppfylla strategins mål.

10

Stadgar
Vision
15

Strategi
Verksamhetsplan

20

25

Fokusfrågor

Hur strategin ska följas upp
Strategins mål bestämmer vad som ska göras och var organisationen ska röra sig mot. Hur
målen ska uppfyllas konkretiseras i verksamhetsplanerna. Målen i strategin följs löpande upp
genom utvärderingen av verksamhetsplanens måluppfyllelse i verksamhetsberättelsen. En
större utvärdering ska ske inför strategins sista år. Under det sista året ska en ny strategi tas
fram.

Mätbarhet
30

I uppföljning och utvärdering ska fokus ligga på effekten av det som har genomförts. Målen
ska bedömas både kvantitativt och kvalitativt. Exempel på kvantitativ mätbarhet är hur många
som engagerat sig, antal debattartiklar eller liknande som skrivits eller hur stor spridning något
fått på sociala medier. Exempel på kvalitativ mätbarhet är om deltagarna har en positiv eller
negativ upplevelse, hur väl planer har fungerat eller hur mycket kunskapen ökat i en viss fråga.
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En queer framtid
1. Politik och påverkan - vi går från ett reaktivt och
defensivt politiskt påverkansarbete till ett proaktivt och
offensivt

5

RFSL Ungdom driver politiskt påverkansarbete med, av och för unga hbtqi-personer.
Vi har ett intersektionellt perspektiv på de frågor vi driver och centrerar personer
som lever under flera förtryck i kampen för våra rättigheter.
10

1.1 		 RFSL Ungdom skapar förutsättningar för unga hbtqi-personer att bedriva 		
		 politiskt påverkansarbete,
1.2 		 RFSL Ungdom sprider kunskap om unga hbtqi-personers livsvillkor och 		
		behov,
1.3 		 RFSL Ungdom bedriver ett genomtänkt och långsiktigt politiskt 				
		 påverkansarbete lokalt, nationellt och internationellt.

15

2. Organisation och kommunikation - vi skapar strukturer
som gör det enkelt och roligt att engagera sig
20

RFSL Ungdom är en effektiv organisation med ett tydligt syfte där vår interna och
externa kommunikation är ett verktyg i detta. Organisationsstrukturerna bidrar till
ett hållbart engagemang.
2.1		
		
2.2		
		
2.3		
		

RFSL Ungdom har en tydlig intern kommunikation och demokratisk 			
struktur som gör det enkelt att driva lokalföreningar och distrikt,
RFSL Ungdom har en strategisk styrning som säkerställer vårt 				
demokratiska utrymme i samhället,
RFSL Ungdom har en hållbar ekonomi med stark soliditet och buffert och 		
en ekonomiskt långsiktig styrning,

25

30

3. Lokalt engagemang - vi skapar förutsättningar för unga
hbtqi-personer att göra skillnad
RFSL Ungdoms medlemmar och engagemang är hjärtat i organisationen. Vi når ut
till fler unga hbtqi-personer som vill engagera sig, särskilt inom de grupper vi har
svårare att nå idag.
3.1		 RFSL Ungdom har 3000 medlemmar 2025,
3.2		 RFSL Ungdom tillhandahåller verktyg till lokalföreningar och distrikt som 		
skapar förutsättningar för lokalt engagemang och påverkansarbete,
3.3		 RFSL Ungdom använder sig av riktade satsningar och anpassar 				
organisationen för att engagera olika grupper inom hbtqi-communityt.
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P2: Verksamhetsplan 2021-2022		

5

Kongressen 2019 beslutade att införa en verksamhetsplan som löper över två års
tid istället för ett år som tidigare. Motiveringen var att skapa mer förutsättningar
att skapa långsiktigt arbete. Strukturen på verksamhetsplanen följer målen i den
föreslagna strategin.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att anta Verksamhetsplan 2021-2022
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B3: Verksamhetsplan 2021-2022
Huvudfokus 2021-2022 är att skapa förutsättningar för ett växande lokalt
engagemang

1. Politik och påverkan - vi bedriver ett proaktivt och
offensivt politiskt påverkansarbete
1.1 Vi kartlägger strukturen för vårt politiska påverkansarbete genom
		
att undersöka intresset hos medlemmar och förtroendevalda på lokal 			
		nivå
		 att driva påverkansarbete
		 att öka kunskapen om påverkansarbete på lokal nivå i organisationen
		 att påverkanskampanjer som drivs av förbundsstyrelsen görs 				
		 anpassningsbara till lokalt påverkansarbete för lokalföreningarna
1.2 Vi sätter unga hbtqi-personers behov på den politiska agendan genom
		 att en struktur för omvärldsbevakning i Sverige och globalt införs
		 att vi med framförhållning planerar vår påverkan och kommunikation
		 att vi medvetet satsar på att få upp våra åsikter som valfrågor
1.3 Vi bedriver ett strategiskt påverkansarbete på lokal, nationell och internationell
nivå genom
		 att en plan görs för hur vi når målen för våra mest prioriterade politiska 		
		frågor
		 att vårt påverkansarbete blir skalbart och hänger samman på dessa tre 		
		nivåer
		 att våra politiska satsningar blir långsiktiga och firande av våra delsegrar 		
		 en självklarhet

2. Organisation och kommunikation - vi har strukturer som
gör det enkelt och roligt att engagera sig
2.1 Vi kartlägger förutsättningarna för lokal organisering genom
		 att en ny distriktsorganisation undersöks
		 att en plan för ökat antal lokalföreningar görs
		 att vilka behov av stöd som finns undersöks
2.2 Vi skapar en kommunikationsplan för att stärka RFSL Ungdom genom
		 att förtydliga och stärka RFSL Ungdoms varumärke
		 att öka RFSL Ungdoms räckvidd och genomslag
		 att förenkla internkommunikation för medlemmar, förtroendevalda och 		
		anställda
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2.3 Vi styr ekonomin strategiskt för att öka de effekter vi vill uppnå genom
		 att kunskap om ekonomi och budget ökar i hela organisationen
		 att rutiner för ekonomistyrning förankras i hela organisationen
		 att långsiktiga ekonomiska satsningar undersöks
5

10

15

20

3. Lokalt engagemang - vi ger förutsättningar för unga
hbtqi-personer att göra skillnad
3.1 Vi skapar en plan för hur målen för medlemsvärvning ska nås genom
		 att planen innehåller löpande medlemsvård och återvärvning
		 att organisationen tar ett gemensamt ansvar för medlemsvärvning
		 att nya strategier och områden för medlemsvärvning undersöks
3.2 Vi skapar en modell som förtydligar en engagemangstrappa genom
		 att olika sätt att engagera sig på tydliggörs
		 att stöd, material och metoder för engagemang tas fram och 				
		tillgängliggörs
		 att öka kapaciteten för engagemang på alla nivåer
3.3 Vi gör RFSL Ungdom mer tillgängligt och attraktivt för hbtqi-personer som
		 är under 15
		 utsätts för rasism
		 bor i norra Sverige, från Sundsvall och uppåt, eller på glesbygd
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B4: Budget 2021
Nedan presenteras dels den av förbundsstyrelsen antagna förbundsbudgeten samt
en sammanställning av de uppskattade projektbudgeterna för 2021. Väl värt att
notera är att projektbudgeternas storlek och fördelning är beslutade av respektive
finansiär.
Budgeten redovisas som bilaga till verksamhetsplanen för att ge kongressen
en förståelse hur vi kopplar investeringar och resurser till de olika målen i
verksamheten, men också för att ge kongressen en förståelse hur förbundets totala
ekonomiska ramverk.
Under de senaste åren har organisationen haft ett minskat kapital, där dels budget
och årsresultatet har dragits med ett underskott. Verksamhetsåret 2020 var ett
speciellt år, med särskild hänvisning till pandemin, vars påverkan är beskriven i dels
verksamhetsberättelsen och dels i förvaltningsberättelsen. Ett stort fokus för 2020
var att öka kunskapsnivån om ekonomisk styrning inom förbundsstyrelsen och
kansliet, ett arbete som även fortsätter under 2021. Men vi kan se ett framflyttande
av positionerna kring ekonomin och den ekonomiska styrningen, vilket gett resultat
i årsredovisningen men också gett förutsättning för strategiska investeringar under
2021.
Budgeten för 2021 är en budget i balans, vilket ses som ett gott tecken med goda
förutsättningar för verksamhet under 2021. Dock är det viktigt att komma ihåg
att budgeten behöver vara ett levande styrdokument och kan därför komma att
justeras under verksamhetsåret beroende på verksamhetens behov.
Som noterat under kongressen 2020 är fortfarande de fria medlen små i relation
till projektmedlen, motsvarande knappt 25%. Förbundet har också flera stora och
statiska kostnader som påverkar hur flexibla vi kan vara i budgeten, vilket går att
se under tårtdiagrammet nedan i biten Admin & hyra, vilket motsvarar drygt 30%
av den totala budgeten. Genom det överskott som förklarats i årsredovisningen
har förbundsstyrelsen beslutat att ta delar av överskottet för återinvestering i 2021
års budget, primärt fokuserat på den medlemsburna delen av organisationen,
vilket också är den del som utgör RFSL Ungdoms existensberättigande som
medlemsorganisation. Kopplat till detta måste också förbundet förhålla sig till
MUCF:s krav för att kunna räknas som en barn- och ungdomsorganisation med
rätt till statsbidrag. Förbundet dras med ett sviktande medlemsantal och lokalt
engagemang, vilket har blivit särskilt påtagligt under pandemiåret 2020. Därför
har olika satsningar och investeringar kopplat till detta prioriterats i 2021 års
budget, i form av mindre medlemsträffar och föreningsträffar samt extrainsatt
personalresurser inom detta område.
Värt att notera är att projekten har redan en fastslagen budget samt vissa
projekt löper över kalenderåren, därmed är de redovisade projektbidragen och
51
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kostnaderna är en uppskattning. Vissa har ett utfall från 2020 som tagits hänsyn
till i nedanstående tabell, och vissa andra projekttider följer kalenderåret. Därmed
kan det finnas det en viss felmarginal ner på sista kronan rörande projekten, som
exempelvis det plusresultat om drygt 10 000 kr som syns på sista raden. Det
viktigaste är som sagt att notera intäkterna i relation till kostnaderna rörande
förbundsbudgeten och att denna är en budget i balans!

Intäkter

Budget

Kommentar

Organisationsbidrag

1 706 068 kr

Årligt bidrag för barn- och
ungdomsorganisationer från MUCF

Avsättning
organisationsstöd

456 935 kr

Med anledning av överskott under 2020
har valet gjorts att återinvestera delar av
överskottet i 2021 års budget

RFSL

100 000 kr

Årligt bidrag från RFSL.

Övriga intäkter

65 000 kr

Våra egna sparade medel (avsättningar),
gåvor och övriga intäkter.

Försäljning

0 kr

Utbildningar, konsultuppdrag och
materialförsäljning.

Delsumma

2 328 003 kr

Fria medel

Projekt-/
ämnesområde
Lokalt engagemang &
demokrati

880 552 kr

Finansiär: MUCF

Asylrätt

3 541 694 kr

Finansiär: Allmänna Arvsfonden,
Länsstyrelse samt kommun

SRHR & Hälsa

2 879 162 kr

Finansiär: Allmänna Arvsfonden,
Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen

Delsumma

7 301 408 kr

Totalt

9 629 411 kr
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Kostnader

Budget 2021

Kommentar

Admin & hyra

−723 993 kr

Omfattar bl.a. diverse kontorsmaterial,
kontorshyra, revision och bokföring

Personal och arvoden

−1 125 000 kr

Central verksamhet

−314 010 kr

Omfattar nationella event,
förbundsstyrelsens kostnader och
politiskt påverkansarbete.

Lokal verksamhet

−165 000 kr

Omfattar distriktscash, medlemsträff
samt övrigt stöd till distrikten.

Delsumma

−2 328 003 kr

Förbundets kostnader

Delar av lönekostnader för kanslichef,
administratör, organisationsutvecklare
och arvode för ordförande.

10

15

20

Projekt-/
ämnesområde
Admin & hyra totalt
som omfattas inom
projekten

5

Omfattar bland annat diverse
kontorsmaterial, kontorshyra, revision
och bokföring

−856 007 kr

Lokalt engagemang &
demokrati

−771 188 kr

Asylrätt

−3 207 920 kr

Personal samt verksamhetskostnader

SRHR & Hälsa

−2 453 274 kr

Personal samt verksamhetskostnader

Delsumma

−7 288 390 kr

Totalt

−9 616 392 kr

Totalt

Budget 2020

Intäkter

9 629 411

Utgifter

−9 616 392

Resultat

13 019 kr
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Personal samt verksamhetskostnader

Kommentar
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I första tårtdiagram redovisas intäkter på övergripande nivå fördelningen
mellan de fria medel i relation till projektbidrag under 2021. I det andra
tårtdiagrammet redovisas på detaljnivå de olika former inom ramen för fria medel;
Organisationsbidrag, Avsättning, RFSL och Övriga intäkter samt de olika projektoch ämnesområden förbundet har projekt inom; Lokal engagemang & demokrati,
Asylrätt samt SRHR & Hälsa.

Intäktsfördelning 2021
Övergripande nivå: Fria medel och projektbidrag

2 328 003 kr

Fria medel
23,6%

15

20

Projekt
76,4%

7 534 113 kr

25

Intäktsfördelning 2021
Detaljnivå: Fria medel & projektbidrag
30

SRHR & Hälsa
29,2%

1 706 068 kr
2 879 162 kr

35

1 113 257 kr

Asylrätt
35,9%

3 541 694 kr
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Organisationsbidrag
17,3%
Avsättning
4,6%
RFSL
1,0%
Övriga intäkter
0,7%
Lokalt engagemang
11,3%

Nedan redovisas två övergripande tårtdiagram för de uppskattade kostnaderna
under 2021. Vad som redovisas är förbundets kostnader, med procentuell
fördelning, samt de uppskattade kostnaderna för projekten. Det första
tårtdiagrammet är alltså de kostnader som förbundet, enligt plan, kommer
belasta de fria medlen under 2021 och därför ska sättas i relation till intäkterna
som klassas som fria medel. Som nämnt så är det som kongressen kan
särskilt glädjas över är att den budget som är antagen för 2021 i mars av
förbundsstyrelsen är en budget i balans!
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Kostnadsfördelning Förbundet 2021
Övergripande nivå
Lokal verksamhet
7,1%
Central verksamhet
13,5%

314 010 kr

723 993 kr

Admin & hyra
31,1%
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Personal och
48,3%

1 125 000 kr
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Kostnadsfördelning Projekt 2021
Övergripande nivå

856 007 kr

Verksamhet
34,6%

Projekt: Admin &
11,5%

30

2 583 183 kr
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4 032 215 kr

55

Personal
54,0%

40

P3: Medlemsavgift 2022		

5

Förbundsstyrelsen föreslår att RFSL Ungdom fortsatt ska ha gratis medlemskap.
På kongressen 2018 beslutades att ta bort medlemsavgiften för att göra det lättare
för fler att engagera sig. Genom ett gratis medlemskap blir det lättare framför allt
för barn och för personer som inte har råd att betala en avgift att bli medlemmar.
Det gör att vi på sikt kan få fler medlemmar! Fler medlemmar innebär att
organisationen blir starkare både lokalt och nationellt, att vi har större kapacitet att
göra verksamhet och att vår trovärdighet som politisk rörelse blir större.
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På sikt innebär det även att vi får mer i statsbidrag från MUCF (Myndigheten för
Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor), vilket baseras på antalet medlemmar. Under
2020 har vi tyvärr sett en nedgång i antalet medlemmar vilket kan kopplas till
pandemin. Framöver kommer medlemsvärvning och medlemsvård sättas i särskilt
fokus.
Förbundsstyrelsen yrkar
att fastställa medlemsavgiften till 0 kr för 2022.
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P4: Distriktscash 2021		
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Kongressen 2019 beslutade att bidrag till aktiva föreningar ska vara en fast
summa som beslutas av kongressen, istället för att som tidigare baseras på antal
medlemmar i distriktet. Utöver bidraget har alla föreningar i RFSL Ungdom även
möjlighet att söka pengar ur aktivitetsfonden för specifika projekt eller satsningar.
Förbundet har flyttat över en del av pengarna vi fått beviljat under 2020 till 2021
då mycket verksamhet inte kunde genomföras på grund av pandemin. Därför
föreslår förbundsstyrelsen att öka bidraget till föreningarna till 5000kr under 2021.
Dessutom kommer en större satsning göras för att ge stöd till befintliga föreningar
och att starta upp nya där det idag saknas.
Förbundsstyrelsen yrkar
att fastställa distriktcashen för 2021 till 5000 kr per aktiv förening.
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P5: Stadgeändring		
Kongressen 2019 beslutade om att uppdatera flera av RFSL Ungdoms styrdokument,
bland annat att ändra principprogrammet till separata politiska program och att
skapa ett nytt dokument med grundprinciper - typ RFSL Ungdoms värdegrund. Den
här ändringen behöver speglas i stadgarna. Idag är ändring av principprogrammet
inskrivet i stadgarna §XX, men politiska program och grundprinciperna nämns inte.
För att ändra i principprogrammet krävs 2/3 majoritet eller att två årsmöten i rad
tar samma beslut med enkel majoritet (mer än hälften). Anledningen är att undvika
att politiken och frågorna som RFSL Ungdom driver allt för snabbt ska kunna ändras
fram och tillbaka, och för att minska risken för en eventuell kupp. Detta gör dock
att det kan ta lång tid uppdatera eller utöka frågor när behovet uppstår. Genom
att införa Grundprinciperna och göra det dokumentet svårare att ändra, med
samma krav som principprogrammet har idag, säkrar vi att alla frågor vi driver går
i linje med RFSL Ungdoms värderingar. Samtidigt skulle de politiska programmen
snabbare kunna uppdateras och hållas aktuella genom att bara kräva enkel
majoritet.
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Det stycke som denna proposition föreslår att ändra i kräver att beslut tas enhälligt
eller av två på varandra följande ordinarie kongresser. Därför läggs förslaget
redan nu även om ett förslag på grundprinciper inte kommer föreslås förrän nästa
kongress.
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Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att ändra “principprogram” till “grundprinciper” i rubriken samt brödtexten i “§10.
Ändring av stadgar och principprogram”
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Tidigare formulering

Föreslagen formulering

§ 10. Ändring av stadgar och principprogram

§ 10. Ändring av stadgar och grundprinciper

Ändringar och tillägg i dessa stadgar samt

Ändringar och tillägg i dessa stadgar samt

principprogram beslutas av ordinarie kongress

grundprinciper beslutas av ordinarie kongress

med två tredjedels majoritet av de som röstar

med två tredjedels majoritet av de som röstar

i frågan eller med enkel majoritet av de som

i frågan eller med enkel majoritet av de som

röstar i frågan av två på varandra följande

röstar i frågan av två på varandra följande

ordinarie kongresser.

ordinarie kongresser.

Ändringar i §1, §2, §10, §11 och §12 behöver

Ändringar i §1, §2, §10, §11 och §12 behöver

bifallas på två följande ordinarie kongresser

bifallas på två följande ordinarie kongresser

eller bifallas enhälligt.

eller bifallas enhälligt.
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P6: Stadgeändring om utläsningen av RFSL		

5
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RFSL Ungdom är ungdomsförbundet till RFSL - Riksförbundet för homosexuellas,
bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter. RFSL
uppdaterade nyligen, liksom RFSL Ungdom, syftesparagrafen i sina stadgar till att
inkludera intersex. Beslutet bekräftades på kongressen hösten 2019, ungefär ett halvår
efter att RFSL Ungdom ändrat sina stadgar. Sen dess har vi missat att uppdatera RFSL
Ungdoms stadgar så att de speglar den korrekta utläsningen av RFSLs namn.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att lägga till och intersexpersoners i utläsningen av RFSLs namn i §1. Namn och
ändamål
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Tidigare formulering

Föreslagen formulering

§ 1. Namn och ändamål

§ 1. Namn och ändamål

RFSL Ungdom (Ungdomsförbundet för

RFSL Ungdom (Ungdomsförbundet för

homosexuellas, bisexuellas, transpersoners,

homosexuellas, bisexuellas, transpersoners,

queeras och intersexpersoners rättigheter)

queeras och intersexpersoners rättigheter)

är ett förbund som är knutet till RFSL

är ett förbund som är knutet till RFSL

(Riksförbundet för homosexuellas,

(Riksförbundet för homosexuellas,

bisexuellas, transpersoners och queeras

bisexuellas, transpersoners, queeras och

rättigheter).

intersexpersoners rättigheter).
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P7: Politiskt program för intersexpersoners rättigheter
Ett av de politiska områden som RFSL Ungdom jobbar med är intersexpersoners
rättigheter. Detta politiska program är en uppdatering av stycket i
principprogrammet som handlar om intersexpersoners rättigheter. Kongressen
beslutade 2019 att principprogrammet skulle uppdateras och detta politiska
program är en del av det arbetet. Se bilaga med det politiska programmet nedan.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att anta “Politiskt program för intersexpersoners rättigheter”

40
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B5: Politiskt program för intersexpersoners rättigheter
Bakgrund
Intersex är ett samlingsbegrepp för alla vars kroppar, utan yttre påverkan så
som valda hormoner eller operationer, inte följer normerna för vad som anses
var en mans- eller kvinnokropp. Det handlar om könskaraktäristika - de delar av
kroppen som enligt samhället är könade, till exempel vilka könshormoner kroppen
producerar, könskromosomernas kombinationer eller kroppens fysiska delar
(genitalier och reproduktiva organ) och utveckling. I samlingsbegreppet ingår många
olika specifika medicinska diagnoser men alla med intersexvariationer har inte en
medicinsk diagnos. Varje specifikt tillstånd tar sig uttryck på olika sätt och innebär
olika saker, både medicinskt och socialt. Allt räknas dock som intersexvariationer.
Medicinskt kallas detta DSD (disorder eller difference of sex development)
och översätts till tillstånd som påverkar könsutvecklingen eller avvikande
könsutveckling , det benämns även ibland som intersexualism eller intersexuella
personer. RFSL Ungdom är en rättighetsorganisation som ser kroppsliga variationer
som något naturligt, därför väljer vi att prata om personer med intersexvariationer
eller intersexpersoner. Alla personer med intersexvariationer får såklart själva välja
vilka begrepp som känns bäst för sig själv.
Personer med intersexvariationer möter fördomar, okunskap och förtryck specifikt
riktat mot intersexpersoner. Samtidigt kan personer med intersexvariationer ha
vilken sexualitet som helst, vara transpersoner eller cispersoner, ickebinära eller
binära. Intersex inkluderas i hbtqi-communityt både som en egen kategori, och för
att personer kan höra hemma i flera av bokstäverna och identiteterna. För en del är
intersex eller andra relaterade begrepp en beskrivning av ens kropp eller diagnos
och för andra kan det vara en identitet i sig självt.
RFSL Ungdom har länge jobbat för att alla som bryter mot normerna för
sexualitet och kön, samt för könskaraktäristika, ska ha samma rättigheter och
möjligheter som personer som inte är intersex (endosexpersoner). Sen 2014
nämns intersexpersoners rättigheter explicit i vårt principprogram och sen
2018 är intersexpersoner en del av syftesparagrafen i vår stadga. Mycket fokus
har legat på kunskapshöjning inom organisationen men även externt. Det här
politiska programmet lägger en grund för ett tydligare politiskt arbete kopplat
till intersexpersoners rättigheter. En viktig del i vårt arbete för intersexpersoners
rättigheter är och har varit att lyssna på och backa upp de intersexorganisationer
som redan finns samt att skapa förutsättningar för personer med
intersexvariationer att organisera sig.

59

5

10

15

20

25

30

35

40

Maktstrukturer och negativa konsekvenser
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RFSL Ungdom ser att vi lever i ett samhälle där människor tvingas att anpassa
sig utifrån en västerländsk förståelse av kön som antingen man eller kvinna. De
personer vars könsuttryck, könsidentitet eller könskaraktäristika inte passar
in i denna binära syn på kön utsätts för förtryck i form av osynliggörande,
ifrågasättande och diskriminering men också våld och hot. Detta sker systematiskt
på alla nivåer i samhället. På grund av den här begränsade synen på kön
och kroppar har personer med intersexvariationer länge gjorts osynliga och
beskrivits som sjuka eller avvikande. Detta har lett till stigmatisering i samhället
samt påtvingade medicinska behandlingar. Många intersexpersoner vittnar
även om att tidigt genomförd kirurgi och hormonbehandlingar, liksom hela ens
intersexvariation, har dolts från en under uppväxten av både närstående och
sjukvården.
I frågan om intersex är även åldersmaktsordningen högst relevant.
Åldersmaktsordningen innebär att vuxna människor automatiskt ses som mer
kunniga och erfarna än barn och ungdomar, oavsett vad det handlar om. För
intersexpersoner så framkommer detta tydligt, då vuxna människor så som
vårdnadshavare och läkare har makt att bestämma över den behandlig som barn
med intersexvariationer får under uppväxten, oavsett om denna är medicinsk
nödvändig eller enbart kosmetisk och normaliserande.
Av erfarenhet från andra minoritetsgrupper vet vi att marginalisering och
minoritetsstress bidrar till en ökad ohälsa, både fysisk och psykisk. Det saknas
information kring levnadsvillkoren för personer i Sverige med en intersexvariation,
men det som visas i andra länder är att intersexpersoner i stor utsträckning är
utsatta för diskriminering, trakasserier, mobbning och våld. Brist på vård samt
medicinska behandlingar som genomförs utan samtycke är också ett problem,
liksom psykisk ohälsa, isolering och svårigheter att bilda relationer och familj.
I FRAs (Europeiska byrån för mänskliga rättigheter) enkät från 2020 visas att
intersexpersoner ofta är mer utsatta än både homosexuella och bisexuella inom
alla områden.1

Lagar och regler
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Forskningen kring intersexpersoners välmående och behov, samt resultat och
konsekvenser av olika medicinska behandlingar saknas i stor utsträckning.
Osynliggörandet och bristen på kunskap kring intersexpersoners behov är en orsak
till att det i stor utsträckning saknas lagar, riktlinjer och praxis på flera områden.
Bland annat syns det även i bristande skolundervisning och ett uttalat ansvar för
elever med intersexvariationers välbefinnande, vårdpersonal utan kunskap om
intersexvariationer. Lagar och praxis är också utdaterade vad gäller medicinsk
behandling av personer med intersexvariationer.

1

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2020-lgbti-equality-1_en.pdf
60

Rekommendationerna har gått från att uppmuntra normaliserande och kosmetisk
kirurgi till att idag svagt avråda icke medicinskt nödvändiga operationer. Det sker
dock fortfarande normaliserande kirurgi av barn som inte kan samtycka.

RFSL Ungdom anser att alla intersexpersoner ska ha rätt till självbestämmande över
sin egen kropp och identitet.

5

Därför vill RFSL Ungdom:
Juridik

10

1. att juridiskt kön på sikt ska avskaffas som koncept,
2. att tills dess att juridiskt kön är avskaffat göra ändring av juridiskt kön till 		
		 en enkel administrativ åtgärd,
3. att alla själva ska kunna bestämma sitt juridiska kön och juridiskt kön ska 		
		 vara helt frånkopplat från kroppen.
4. att yttre omständigheter, som till exempel ålder eller medborgarskap, 			
		 inte ska påverka individens möjlighet att ändra sitt juridiska kön,
5. att personer som fått ett nytt juridiskt kön och/eller namn i 				
		 efterhand ska kunna få nya intyg och betyg som stämmer med de nya 			
		personuppgifterna,
6. att ta bort delen ur könstillhörighetslagen som handlar om “att det 			
		 juridiska könet ska vara det som mest liknar kroppen”,
7. att införa ett tredje juridiskt kön, som dock inte ska kunna tilldelas vid 			
		 födseln för att undvika stigmatisering av intersexpersoner. Läs mer om 		
		 detta här (länk till politiskt program om juridiskt kön)
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Vård och hälsa
8. att medicinska ingrepp på barn födda med intersexvariationer inte ska 		
		 utföras såvida det inte är medicinskt nödvändigt,
9. att intersexpersoner som har utsatts för kosmetiska ingrepp, utan att ha 		
		 gett sitt samtycke, ska erbjudas skadestånd,
10. att tills dess att kosmetiska ingrepp förbjuds så ska tydliga riktlinjer
		 för när kirurgi ska utföras på barn tas fram, med fokus på 				
		vårdtagarperspektivet,
11. att vård ska erbjudas utifrån behov, inte utifrån juridiskt kön eller idé 			
		 om biologiskt kön,
12. att intersexpersonen ska erbjudas stöd, exempelvis från psykolog, även i 		
		 vuxen ålder,
13. att åtgärder vidtas för att öka kunskapen om intersex, särskilt inom vård 		
		 och omsorg men även inom andra offentliga verksamheter som skolan 		
		 och socialtjänsten
14. att föräldrar till intersexbarn ska erbjudas mer stöd samt information om 		
		intersex,
15. att DSD inte längre ska klassificeras som en störning i 					
		diagnosmanualer,
61
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16.
17.
		
18.
		
19.
		
20.

att foster inte ska screenas för intersexvariationer,
att intersexpersoner ska kunna delta i sporter på alla nivåer i den 			
könskategori som önskas utan att tvingas anpassa sina hormonnivåer
att gratis och tillgänglig assisterad befruktning & fertilitetsbevarande 			
åtgärder finns tillgängligt över hela landet
att sammanhang för barn och ungdomar med intersexvariationer att 			
utbyta erfarenheter och få stöd finns över hela landet
att vården ges mer resurser och ökar sin kunskap om intersexvariationer

10

Kunskap

15

21.
		
22.
23.
		

att intersex inkluderas som en del av sexualundervisnigen i synnerhet 			
men även i undervisningen i allmänhet
att information om intersexpersoners livsvillkor i Sverige idag tas fram
att information ges till närstående till intersexbarn så att de kan stötta 		
barnet på bästa sätt

P8: Politiskt program för antirasism		
20

25

Ett av de politiska områden som RFSL Ungdom jobbar med är antirasism.
Detta politiska program är en uppdatering av stycket i principprogrammet som
handlar om antirasism. Kongressen beslutade 2019 att principprogrammet skulle
uppdateras och detta politiska program är en del av det arbetet. Se bilaga med det
politiska programmet nedan.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att anta “Politiskt program för antirasism”
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B6: Politiskt program för antirasism		
Bakgrund
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RFSL Ungdom definierar rasism som en maktstruktur som baseras på en
övertygelse om att grupper av människor har olika egenskaper, och att människor
därför är olika mycket värda. Denna övertygelse influerar alla samhällssystem
och strukturer - direkt eller indirekt - och ger konkreta konsekvenser i livet för alla
människor. Rasism yttrar sig också som hat, våld, intolerans och fördomar från
individer, organisationer och grupper.
Detta maktsystem, rasism, gynnar personer som ses som vita på bekostnad av alla
andra. På engelska används begreppet “people of color” (poc), men det saknas en
bra översättning på svenska. Ibland talas det om “personer som rasifieras som icke-
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vita”, alltså tillskrivs en “ras” baserat på sitt utseende och ursprung. RFSL Ungdom
pratar oftast om personer som har egen erfarenhet av eller utsätts för rasism.
Rasism bygger på en lång historia av att vita personer har tagit makt världen
över genom brutala övergrepp såsom kolonialisering, slaveri, folkmord och andra
typer av våld. I Sverige har detta genom historien drabbat särskilt samer, romer,
svarta personer och judar, men rasismen har inte varit begränsad till enbart dessa
grupper. Vi lever i en postkolonial värld, där resterna av en rasistisk och kolonial
historia fortfarande gynnar personer som ses som vita och länder där vita personer
är majoritetsbefolkning så som i Sverige andra europeiska länder, samtidigt som
många övergrepp fortgår i den rasistiska samtid som är.

5

10

RFSL Ungdoms antirasistiska arbete
RFSL Ungdom är ett antirasistiskt förbund, det innebär att vi erkänner de rasistiska
strukturer som finns i samhället och aktivt arbetar emot dem. RFSL Ungdom arbetar
kontinuerligt med antirasism, såväl inom den egna organisationen som externt.
RFSL Ungdom har sedan 2012 internt jobbat efter en antirasistisk handlingsplan
som syftar till att praktiskt motverka vithetsnormer och rasistiska strukturer
inom förbundet. Handlingsplanen har löpande uppdaterats och innehåller dels
en ideologisk beskrivning av hur vi ser på rasism, dels aktiva åtgärder som ska
genomföras. Bland annat genomförs återkommande föreläsningar och workshops
på alla våra nationella event. Externt har vårt antirasistiska arbete kretsat kring tre
områden: hotet från högerextrema rörelser, rätten till asyl samt vithetsnormer och
rasism inom hbtqi-communityt.
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Konsekvenser av rasism
Rasism genomsyrar allt i samhället, både i Sverige och i andra länder. Vissa uttryck
för rasism är subtila och andra är väldigt tydliga, En konsekvens av rasismen är att
rasistiska händelser eller trakasserier ofta förminskas och bortförklaras, istället för
att erkännas som rasistiska. Personer som utsätts för rasism som också är hbtqipersoner lever under ett dubbelt förtryck, precis som för andra marginaliserade
grupper samverkar då ofta rasismen med de andra förtrycken en lever under.

30

Politiskt
Rasism påverkar politiken, dels genom vilka personer som har möjlighet att
ta plats som politiker eller makthavare på olika sätt och dels genom politiska
beslut. Rasistiska beslut kan antingen ha en rasistiska grund och vara del i en
rasistisk ideologi men de kan också tas med god vilja, okunskap eller ignorans
men att konsekvenserna av beslutet blir rasistiska. Några exempel på rasistiska
politiska beslut är att EU-domstolen i mars 2017 beslutade att det är lagligt att
neka personer som bär hijab jobb.1 I Sverige är ett exempel under 2014 när REVA
(rättssäkert och effektivt verkställighetsarbete) infördes som ledde till en ökning av

1

EU-domstolen 2017 https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/
application/pdf/2017-03/cp170030en.pdf
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inre gränskontroller med godtyckliga kontroller av personer som har erfarenhet av
rasism. 2

Strukturellt
5

10

15

Rasistiska händelser är inte bara enstaka incidenter, de hänger ihop och bildar en
struktur. Det kan handla om exempelvis diskriminering - vi vet att det är svårare för
personer med erfarenhet av rasism att få boende och jobb än personer som ses
som vita. Det handlar också om att personer som utsätts för rasism får sämre vård
eller bedöms vara sämre på svenska trots att det är ens förstaspråk.

Socialt
Alla drabbas olika av den rasism en tvingas utstå, men på ett generellt plan
resulterar rasism i högre risk för psykisk ohälsa, fler exempel. Det är även vanligt att
uppleva minoritetsstress - en ständig beredskap på att utsättas för rasism som gör
en utmattad.

Våra åsikter
20

Rasism är, liksom andra maktstrukturer, ett hinder för att människor ska leva
ett fritt och jämlikt liv där de möts med kärlek och respekt. Som en antirasistisk
och queerfeministisk organisation anser vi att det är viktigt att se hur rasism
påverkar i alla olika system och att motverka detta. Rasism finns både inom hbtqicommunityt och i samhället i stort. För att vara en rörelse för alla hbtqi-personer,
på riktigt, måste detta förändras. RFSL Ungdom står också i solidaritet med andra
antirasistiska rörelser samt rörelser för avkolonisering.

25

RFSL Ungdom ser att vi lever i en rasistisk och postkolonial värld där alla människor
inte värderas lika. Makten i samhället behöver omfördelas både på politisk,
strukturell och social nivå för att stoppa rasismen.
30

Därför vill RFSL Ungdom:
Kunskap och statistik

35

40

1.
2.
		
3.
		
4.
		
5.

att Sverige inför insamling av jämlikhetsdata,
att forskning görs på livssituationen i Sverige för hbtqi-personer som 			
utsätts för rasism, i synnerhet för svarta transkvinnor,
att antirasism blir en genomsyrande del i förskolan, grundskolan, 			
gymnasiet samt lärarutbildningen,
att Sverige tar avstånd från och ber om ursäkt för sin del av 				
koloniseringen och slavhandeln,
att Sverige tillsätter en samisk sanningskommission

https://www.criminology.su.se/polopoly_fs/1.361560.1513162298!/menu/standard/file/CRD5600-Rapport_Slumpvis-utvald_final.pdf
2
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Rättsväsendet och förebyggande arbete
6. att diskrimineringsombudsmannen får större möjlighet att driva 			
		 individuella fall av diskriminering,
7. att Sverige skapar en myndighet för mänskliga rättigheter,
8. att rasprofilering inom polisen upphör,
9. att rasistiskt motiverat våld inom polisen och från ordningsvakter 			
		upphör,
10. att Polisen, Åklagarmyndigheten, Brottsförebyggande rådet och övriga 		
		 rättsväsendet tar fram en gemensam definition av hatbrott,
11. att göra utbildning i hatbrott och dess uttryck obligatorisk för all 			
		 personal inom rättsväsendet,
12. att fler förebyggande åtgärder mot hatbrott införs och att dessa 			
		 fokuserar på personer som lever med dubbel utsatthet,
13. att Sverige ratificerar urfolkskonventionen ILO 169
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15

Antirasistisk organisering
14.
		
15.
		
16.
		

5

att ökade möjligheter för organisering ges genom bland annat bidrag till 		
Sveriges minoritetsgrupper,
att rasistiska och nazistiska organisationer inte tillåts på skolor med 			
bokbord eller liknande,
att antirasistiska skolgrupper tillåts verka, även grupper som är 				
separatistiska för personer som utsätts för rasism.

P9: Politiskt program för barnrätt		
Ett av de politiska områden som RFSL Ungdom jobbar med är barnrätt. Detta
politiska program är en uppdatering av stycket i principprogrammet som handlar
om barns rättigheter. Kongressen beslutade 2019 att principprogrammet skulle
uppdateras och detta politiska program är en del av det arbetet. Se bilaga med det
politiska programmet nedan.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att anta “Politiskt program för barnrätt”
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B7: Politiskt program för barnrätt		
Bakgrund
5

10

15
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RFSL Ungdom ser att i samhället idag kränks barns rättigheter allt som oftast.
Detta kan visa sig i allt från språkbruket i skolan till exkludering från demokratiska
processer. Åldersmaktsordningen är en maktordning som gynnar vuxna och
missgynnar barn och seniorer. Barn och ungas åsikter och upplevelser tas ofta inte
på allvar, samtidigt får vuxna tolka vad barn och unga känner, upplever och vill.
Unga förväntas finna sig i att vänta på makten tills de blir äldre. Idag har barn inte
samma möjligheter som vuxna att påverka samhället de lever i och påverka sina
egna livsvillkor, så ska det inte vara.
Sedan 1a januari 2020 är Barnkonventionen lag i Sverige vilket innebär att
barnrättsperspektivet har stärkts i alla frågor som gäller barn. Som barn räknas
alla personer under 18 år. Barnkonventionens grundprinciper är vägledande
och innebär att alla barn ska få sina rättigheter tillgodosedda, att barnets bästa
ska vara vägledande i beslut som rör barn, att staten har ett ansvar för barns liv
och utveckling och att barn har rätt till sin åsikt och ska bli lyssnade på. För att
faktiskt följa Barnkonventionen och leva upp till det löfte som gjorts i och med
lagstiftandet måste Sverige hårdgranska sig självt. Alla samhällets funktioner liksom
det demokratiska systemet behöver bli tillgängligt för barn. Barnrättsperspektivet
saknas i många annars högfungerande mekanismer i samhället, resultatet blir att
barn exkluderas i beslutsprocesser - stora som små, och saknar makt att påverka
sina egna liv.

25

30

35

40

RFSL Ungdom arbetar för att barn och unga ska ha makt att leva och utforma sina
liv som en själv vill. Genom kunskap och påverkansarbete skapar vi utrymme för
fler barn att förstå och sätta ord på sin egen identitet. Genom vår demokratiska
organisering skapar vi förutsättningar för barn att ta del i samhällets demokratiska
processer. Barns upplevelser och åsikter ska självklart väga tyngst i de frågor som
rör barn. Samtidigt måste barn få möjlighet att påverka framtiden, framtiden som
vi ska leva i. Barn lever inte bara i framtiden utan också i samtiden och bör ges
beslutsrätt därefter.

Normer och förtryck
Barn upplever många hinder kopplat till sin ålder på grund av samhällets
utformning. Beroende på vilka andra erfarenheter och identiteter som barnet
bär på påverkas barn på olika sätt. Hbtqi-barn har sämre förutsättningar att
påverka sitt liv och delta i demokratiska processer på grund av de svårigheter som
kommer med att bryta mot normerna för kön och/eller sexualitet. Studier visar
att hbtqi-barn och unga hbtqi-personer mår sämre än övriga jämnåriga, vilket i
sig blir ett hinder. Särskilt för hbtqi-barn är det viktigt med stöd från omgivningen
och möjlighet att utforska sin identitet, få kunskap och möjlighet att träffa andra
med liknande upplevelser. Detta måste ske samtidigt som förutsättningar för
samhällsdeltagande förbättras.
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Rösträtt och demokratiska processer
Mycket behöver ändras i samhällets uppbyggnad för att barn ska inkluderas helt, ett
första steg till att öppna upp demokratin för alla unga är att sänka rösträttsåldern.
Rösträtten är en av de absolut viktigaste byggstenarna i demokratiskt deltagande
och påverkan. Då våra system och lagstiftningar i dagens läge inte är anpassade för
allmän rösträtt vore en sänkning av rösträttsåldern från 18 år till 16 år en bra start.
Denna sänkning har redan gjorts i flera länder, och både Europaparlamentet1 och
den svenska demokratiutredningen2 ställer sig positivt till att öppna upp val och
omröstningar för barn från 16 år. RFSL Ungdom ser bara positiva effekter med att
bredda det demokratiska deltagandet i och med Rösträtt 16.

5

10

Skola och utbildning
För att barn och unga ska kunna utöva sina rättigheter behöver de få mer
kunskap. Enligt Barnombudsmannen har bara hälften av alla barn talas
om Barnkonventionen. Det är skamligt att vartannat barn inte känner till
Barnkonventionen och åtgärder behöver vidtas för att alla barn ska känna till
Barnkonventionen och andra relevanta lagar som stärker barns rättigheter.
Skolan har ett ansvar att ge barn en grundläggande förståelse för samhällets
funktioner. För att barn bättre ska kunna ta del av sina rättigheter och vara aktiva
samhällsmedborgare behöver skolan förse unga med verktyg och kunskap kring
just detta. Skolan är så mycket mer än ett ställe för lärande; det är en mötesplats
där tankar och idéer utbyts, därför bör skolor även uppmuntra till demokratiskt
deltagande bland barn, i och utanför skolan, oavsett ålder. Skolan är det främsta
sociala sammanhanget för många barn och unga, där bör de även lära sig bli sanna
rättighetsbärande, rättighetsutövande demokrater samt få lära sig metoder för
påverkan.
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Föreningslivet och fritid
En stor del av barns liv kretsar kring olika fritidsaktiviteter och många organiserar
sig i olika demokratiska föreningar. Även här är barnrättsperspektivet viktigt, liksom
att metoder för deltagande och demokratiutövning som är åldersadekvata ges.
Idag är det svårare för barn att organisera sig självständigt än för äldre personer,
vårdnadshavare kan direkt eller indirekt hindra barn från att engagera sig. Barns
rätt till föreningsfrihet och organisering behöver stärkas, och alla barn ska ha rätt
till en meningsfull fritid. Detta är också i enlighet med barnkonventionen.
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1

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0395_EN.html
https://www.regeringen.se/contentassets/16dfd1fed76e42dd9f40c9229637e44b/lat-flerforma-framtiden-sou-20165-del-a.pdf
2
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Diskriminering och våld

5

Barn som utsätts för våld, trakasserier eller diskriminering ska ha goda
förutsättningar att få upprättelse, det krävs även att det förebyggande arbetet blir
mer omfattande för att undvika att barn utsätts från första början. För att detta ska
vara möjligt behöver myndigheter, politiker och yrkesverksamma mer kunskaper
om barns rättigheter och behov. Särskilda kunskaper om hbtqi-barns behov krävs
också, och hur barn påverkas av att ha föräldrar och närstående som inte är
stöttande.

10

Våra åsikter
RFSL Ungdom är ett queerfeministiskt och antirasistiskt ungdomsförbund
som verkar utifrån ett barnrättsperspektiv. Barn är egna individer med egna
erfarenheter och åsikter och bör behandlas så. I dagens samhälle förminskas och
begränsas barn genom att åldersmaktsordningen genomsyrar allt.
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RFSL Ungdom anser att barn ska ges makt att påverka sitt eget liv och samhället de
lever i samt att förutsättningar ska ges att utveckla sin egen identitet och åsikter
och växa som person.
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Därför vill RFSL Ungdom:
Demokrati och rättigheter

1. att barn ska inkluderas i samhällets demokratiska processer, både som 		
		 tyckande och besutsfattande individer,
2. att rösträttsåldern sänks från 18 år till 16 år,
3. att rösträttsåldern på sikt stryks,
4. att alla barn i förskola, grundskola och gymnasium ska få information om 		
		 sina rättigheter som barn,
5. att barns rätt till självständig organisering och föreningsfrihet tillgodoses,
6. att det tredje tilläggsprotokollet till barnkonventionen antas av Sverige,
7. att ett fjärde tilläggsprotokoll införs av FN:s generalförsamling om att 			
		 inkludera sexualitet, könsidentitet, könsuttryck och könskaraktäristika 		
		 som grund för diskriminering i barnkonventionens andra artikel,
8. att barn ska ha möjlighet att påverka sin egen vård i enlighet med 			
		patientlagen
9. att kunskapen om hbtqi-barns situation stärks inom socialtjänsten för 			
		 att SoL och LVU i större utsträckning än idag ska tillämpas praktiskt för 		
		 att förbättra unga hbtqi-personers levnadsvillkor och tillgodose behov av 		
		 t ex nödvändig vård

Identitet
10.
		
11.
		

att alla barn ska stöttas och ges möjlighet och verktyg att utforska sin 			
identitet, könsidentitet och sexualitet,
att fler åtgärder och verktyg införs när föräldrar eller vårdnadshavare 			
inte accepterar sitt barns könsidentitet eller sexualitet,
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12.

att stärka barns rätt gentemot föräldrarätten,

Våld och trakasserier
13. att antidiskrimineringsarbetet tydligare samordnas för att komma åt 			
med stärkande åtgärder till barn som utsätts för diskriminering baserat 			
på flera diskrimineringsgrunder,
14. att barn som utsätts för våld, trakasserier eller diskriminering ska ha rätt 		
till upprättelse utifrån sina egna behov,
15. att det finns tillgång till barnahus över hela landet och att dessa har 			
hbtqi-kompetens,
16. att myndigheter, politiker och yrkesverksamma ska få kompetenshöjning 		
gällande barns rättigheter och behov.

P10: Politiskt program för transpersoners rättigheter
Ett av de politiska områden som RFSL Ungdom jobbar med är transpersoners
rättigheter. Detta politiska program är en uppdatering av stycket i
principprogrammet som handlar om transpersoners rättigheter. Kongressen
beslutade 2019 att principprogrammet skulle uppdateras och detta politiska
program är en del av det arbetet. Se bilaga med det politiska programmet nedan.
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Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att anta “Politiskt program för transpersoners rättigheter”
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B8: Politiskt program för transpersoners rättigheter
Vad är trans?

30

RFSL Ungdom definierar en transperson som någon vars tilldelade juridiska kön
inte överensstämmer med ens könsidentitet eller som på annat sätt överskrider
normerna för kön. Parallellt med begreppet transperson använder vi begreppet
person med (egen) transerfarenhet. Det gör vi för att synliggöra att alla som
omfattas av vår definition av en transperson inte använder ordet transperson/
trans för att beskriva sig själv eller sin erfarenhet av att leva och uttrycka sig.
I detta politiska program använder vi för enkelhets skull transpersoner som
samlingsbegrepp för hela den grupp vårt transrättighetsarbete gäller.
Det finns både binära och ickebinära transpersoner. En binär transperson är
antingen man eller kvinna. En ickebinär person är en person som identifierar sig
utanför denna könsbinära norm. Exempelvis som både man och kvinna, som något
annat kön eller som inget kön alls. För en del är könsidentiteten fast, för andra är
den mer flytande. Vissa transpersoner har behov av könsbekräftande
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vård, andra har det inte. Könsidentitet ska inte blandas ihop med könsuttryck.
Könsidentitet handlar om vad en är, till exempel kvinna. Könsuttryck å andra sidan
handlar om hur en uttrycker kön, genom saker som hår, kläder, smink med mera.
Normen är att vissa könsuttryck hör ihop med vissa könsidentiteter, men det måste
inte vara så. Ett ord som har använts historiskt för att beskriva en person med
växlande könsuttryck är transvestit. I begreppet “transperson” inkluderar RFSL
Ungdom även personer som uttrycker kön på andra sätt än förväntat.
Gender non-conforming (GNC) är ett begrepp som ännu saknar svensk
översättning. ”Personer som bryter mot normer för kön” eller ”könsnorm(s)
brytare” är några begrepp som föreslagits. Både transpersoner och cispersoner
kan vara GNC, alltså uttrycka kön på andra sätt än de som förväntas. RFSL Ungdom
ser att också personer som är GNC utsätts för exempelvis trakasserier och
hatbrott. Det är viktigt att inkludera alla som bryter mot normer för könsuttryck i
diskrimineringslagstiftning och hatbrottslagstiftning.

20

Konceptet “transperson” utgår ifrån en västerländsk syn på kön som endast
man eller kvinna. Historiskt sett har dock icke-västerländska kulturer haft olika
definitioner. I kulturer där kön har förståtts som mer flytande har inte trans
existerat som koncept på samma sätt som i västerländska kulturer idag. På grund
av kolonialismen har dock den västerländska tvåkönsmodellen etablerats som
standard i många länder. RFSL Ungdom tycker att det är viktigt att inse att kön inte
alltid förståtts som binärt och inte heller behöver göra det i framtiden.
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Vårt arbete och läget i Sverige idag
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RFSL Ungdom har sedan organisationens grundande jobbat med politiskt
påverkansarbete för att förändra och förbättra levnadsvillkor för unga
transpersoner. Sen könstillhörighetslagen skapades 1972 är det möjligt att ändra
juridiskt kön samt få tillgång till könsbekräftande kirurgi för underlivet. Mycket
har hänt sen dess, tvångssteriliseringarna av transpersoner har förbjudits och
ickebinära transpersoner kan få viss könsbekräftande vård. Mycket finns dock
kvar att göra för att förbättra livsvillkoren för unga transpersoner. 18-årsgränsen
för ändring av juridiskt kön och underlivskirurgi är idag ett hinder, liksom att en
medicinsk diagnos krävs för ändring av juridiskt kön. De könade personnumren
samt att staten bara erkänner två kön - man och kvinna - är ytterligare hinder för
ett gott liv.

Normer och maktstrukturer
40

RFSL Ungdom utgår ifrån en intersektionell analys. Vi ser därför hur olika
maktstrukturer interagerar och förstärker varandra. I dagsläget påverkar faktorer
som erfarenhet av rasism, migrationsstatus, normbrytande funktion med mera
transpersoners bemötande i samhället och tillgång till vård. Det innebär också
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att många transpersoner utstå både transfobi och andra förtryck som rasism,
funkofobi eller sexism samtidigt.

Vård, hälsa och välbefinnande
Oavsett ålder, funktion eller migrationsstatus så anser RFSL Ungdom att den
könsbekräftande vården måste individanpassas i mycket större utsträckning än
idag. En individanpassad könsbekräftande vård, utan normer och mallar kring
behandling och kön ger fler chansen att vara sig själva. Detta minskar också risken
för att personer känner sig pressade att genomgå behandling som en egentligen
inte känner behov av.
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Tillgången till könsbekräftande vård är otroligt viktig för många transpersoners
välbefinnande. Även andra hälsofrämjande faktorer behöver stärkas, till exempel
tillgång till information och en stöttande omgivning.
15

Våld och diskriminering
Det förebyggande arbetet behöver öka, ingen transperson ska behöva oroa sig för
att utsättas för våld, hot, trakasserier eller diskriminering. Kompetensen hos de
som möter transpersoner i utsatta situationer måste förbättras för att inte riskera
att ytterligare traumatisera transpersoner som har gått igenom något svårt.

20

Kunskap och frihet
För att transpersoner ska kunna vara fria att leva i enlighet med sin identitet
behöver kunskapen i samhället generellt öka. Motstånd från omgivningen är en stor
anledning till att personer inte kan öppet uttrycka kön på det sätt en egentligen
skulle vilja göra. Några förändringar som kan underlätta att leva öppet är bland
annat möjlighet att få ut sina betyg i nytt namn eller juridiskt kön.

RFSL Ungdom anser att alla har rätt till självbestämmande kring sin egen identitet
och att detta ska respekteras av omvärlden. Könsbekräftande vård ska utgå från
individuella behov och staten ska på alla möjliga sätt underlätta för individer att
leva i enlighet med sin könsidentitet.
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Därför vill RFSL Ungdom:
35

Vården
1. att den könsbekräftande vården ska vara individanpassad,
2. att den könsbekräftande vården ska behandlas som en del av den 			
		 somatiska, inte den psykiatriska, vården,
3. att kravet på att vara folkbokförd för könsbekräftande vård ska tas bort,
4. att den könsbekräftande vården ska vara likvärdig oavsett var i landet en 		
		bor,

71

40

5

10

15

5.
		
6.
		
7.
		
8.
		
		
9.
		
10.
11.
12.
		
13.
		

att vården ska vara respektfull och präglas av delaktighet för vårdtagare, 		
oavsett om personen är myndig eller ej,
att tillgången till könsbekräftande vård inte ska begränsas utifrån 			
eventuell psykisk ohälsa eller normbrytande neuropsykiatrisk funktion,
att behovet av vård inte ska bedömas utifrån vilja eller förmåga att 			
anpassa sig efter en specifik könsroll eller könsuttryck,
att en individuellt anpassad vårdplan med tydligt tidsperspektiv och vad 		
olika moment innebär ska upprättas tillsammans med vårdtagaren 			
utifrån dennes behov och önskemål,
att Rättsliga Rådets funktion som grindvakt vid ändring av juridiskt kön 		
samt könsbekräftande underlivskirurgi ska avskaffas,
att transbarn och unga transpersoner ska få relevant vård,
att kötiderna ska kortas,
att könsbekräftande vård ska räknas som vård som inte kan anstå (vård 		
som inte kan bortses från),
att även personer i fängelse ska ha tillgång till att påbörja och fortsätta 		
få könsbekräftande vård,

Hälsa och välbefinnande
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14.
15.
		
16.
		
17.
		
18.
		
19.
		
20.
		
21.
		
22.
		

att yrkesverksamma får mer kunskap om transpersoner,
att förebyggande arbete mot trakasserier, diskriminering och våld mot 		
transpersoner sker,
att frågor kring sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) 			
inkluderar transpersoner tydligare,
att riktlinjer kring medicinska frågor tydligare inkluderar transpersoner, 		
exempelvis vid blodgivning,
att det ska vara krav på att omklädningsrum görs trygga och 				
inkluderande för transpersoner,
att alla könade toaletter ska kompletteras med könsneutrala toaletter, 			
utöver en tillgänglig toalett,
att könsdysforidiagnos ska inte vara ett hinder för att prövas som ägg- 		
eller spermadonator,
att könsdysforidiagnos ska inte vara ett hinder för att prövas för 			
adoption eller som potentiell familjehemsförälder,
att könsdysforidiagnos eller medicinsk behandling ska i sig inte vara ett 		
hinder för att inneha vissa yrken,

Juridiken
40

23. att ändring av juridiskt kön kan ske utan krav på medicinsk diagnos,
24. att personer som fått ett nytt juridiskt kön och/eller namn i efterhand 			
		 ska kunna få ut gamla intyg och betyg som stämmer med de nya 			
		personuppgifterna,
25. att individer som ändrar juridiskt kön eller namn under sin utbildning 			
		 ska få sina nya identitetsuppgifter på tidigare betyg, intyg och andra 			
		 viktiga persondokument,
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26.
		
27.
		
28.
29.
		
30.
31.
32.
33.
		
34.

att yttre omständigheter, som till exempel ålder eller medborgarskap, 			
inte ska påverka individens möjlighet att ändra sitt juridiska kön,
att processen att ändra juridiskt kön ska vara lätt att genomföra och 			
handläggningen ska ske skyndsamt,
att juridiskt kön ska utgå från självidentifikation,
att könsuppdelning i exempelvis häkten och fängelser utgår ifrån 			
självidentifikation,
att ett tredje juridiskt kön införs,
att personnummer görs könsneutrala,
att juridiska kön på sikt avskaffas,
att personer under 18 år har rätt att välja sitt eget juridiska förnamn, 			
utan vårdnadshavares godkännande,
att en ny könstillhörighetslag införs som delar upp medicin och juridik.
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P11: Lokala valberedningars arbetsordning		
Kongressen 2019 beslutade att förbundsstyrelsen tillsammans med aktiva i
valberedningar och intresserade skapa en arbetsordning för lokala valberedningar
för att underlätta det valberedande arbetet. Intresset att delta i arbetet har varit
väldigt lågt, förbundsstyrelsen har därför själva tagit fram detta förslag, baserat på
arbetsordningen för den nationella valberedningen. Lokalföreningar kan själva välja
om denna arbetsordning ska antas på ett årsmöte för att bli tvingande för de lokala
valberedningarna eller inte, oavsett finns dokumentet tillgängligt som stöd och
inspiration.
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Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att anta “Lokala valberedningars arbetsordning” som en mall
30

B9: Lokala valberedningars arbetsordning		
Hej och välkommen!
Detta dokument är en riktlinje för hur valberedningar ska jobba på lokal nivå, det
vill säga i lokalföreningar, aktivistgrupper och distrikt. Syftet är att det ska bli enkelt
för dig som sitter i en lokal valberedning att förstå hur en valberedning fungerar och
arbetar.

Vad är en valberedning?

35

40

En valberedning föreslår personer till styrelsen, valberedningen och revisorer på
årsmötet. Valberedningen är viktig för att se vilka som vill kandidera och för att
garantera att alla ska kunna göra det på ett rättvist sätt. Men kom
ihåg! Valberedningen lägger bara fram ett förslag, det är medlemmarna på årsmötet
som bestämmer i slutändan.
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Valberedningen bör tänka extra mycket på att uppmuntra personer med
marginaliserade identiteter och erfarenheter att kandidera.1 Det är också viktigt
att personer som är nyfikna men har mindre erfarenhet känner sig välkomna att
kandidera till posterna.
5

Sammankallande ansvarar för att leda och kalla till möten. Valberedningens
sammankallande ansvarar också för överlämningen till nästa valberedning.

10

Ordförklaring
Att bereda/beredning: En beredning är den process när valberedningen
undersöker olika kandidater till olika poster.
Kandidatur/kandidat: En kandidat är någon som ställer upp till valet av
personer till styrelse.
Nominering/nominera: Att nominera någon innebär att tipsa
valberedningen om en person en tror skulle passa bra för en post. Den
nominerade kan veta om det på förhand eller inte.
Poster: En post är en roll i styrelsen, till exempel ordförande, kassör eller
ledamot.
Sammankallande: Den person som kallar resten av valberedningen till
möten.
Stadga: Stadgan är som en liten lagtext för en viss lokalförening/
aktivistgrupp/ett distrikt. Där står det hur föreningen ska fungera,
hur saker ska gå till för att det ska vara schysst, rättvist och öppet.
Valberedning: Valberedningen föreslår personer till styrelsen,
valberedningen och revisorer på årsmötet. En valberedning kan bestå av
en eller flera personer.
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Till exempel personer med olika
könsidentiteter, könsuttryck, sexualiteter,
religioner eller andra trosuppfattningar,
socioekonomiska bakgrunder,
funktionsförutsättningar eller åldrar.
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Vad valberedningen gör
Samlar in info!
Vilka behov finns i organisationen? Valberedningen kan delta på styrelsemöten och
andra aktiviteter, eller läsa protokoll och andra styrdokument för att ta reda på
detta.
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Tar emot kandidaturer och nomineringar!

15

Valberedningen sprider informationen om hur en kandiderar och vad de olika
uppdragen innebär. Kandidering kan ske på olika sätt: genom ett formulär, dm på
instagram, direkt på årsmötet osv. Det är valberedningen som bestämmer hur en
kan kandidera och när deadline är.
20

25

Undersöker kandidaterna!
Valberedningen kan välja att göra det på flera olika sätt: intervjua kandidaterna,
fråga andra personer om kandidaterna eller be kandidaterna skicka in en
presentation av sig själva. Valberedningen kan också fråga medlemmar direkt om
dessa vill kandidera till ett uppdrag. Vid nomineringar är det bra att undersöka om
den nominerade vill kandidera till ett uppdrag.
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Presenterar ett förslag!2
Valberedningen skickar med ett förslag på styrelse, revisorer och valberedning i
årsmöteshandlingarna med en motivering. Finns andra kandidater som inte är med
på valberedningens förslag ska de också presenteras.
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Regler för valberedningen

Ta beslut - Valberedningen kan ta beslut när minst hälften av dess ledamöter är
25

närvarande, och mer än hälften av de närvarande måste rösta för ett beslut för att
godkänna det. Om antal röster blir jämt bör valberedningen diskutera beslutet igen
och försöka hitta andra vägar framåt. Om det (absolut) inte går får valberedningen
lotta.
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2

Valberedningen kan också välja att inte ge ett förslag på styrelse till årsmötet. I så fall ska alla
kandidater som finns presenteras var för sig.
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Risk för jäv - En ledamot i valberedningen får inte bereda sin egen kandidatur
om hen kandiderar till styrelsen, det samma gäller om valberedaren har en nära
relation med någon annan som kandiderar.

Tystnadsplikt - Valberedningen ska kunna motivera sitt förslag till årsmötet
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men har tystnadsplikt vad gäller känslig information som kan ha berättats under
valberedningsprocessen.
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Motioner
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M1: Stötta asexuella och aromantiska
					

Motionär: Blå Felixia Stenback

RFSL Ungdoms vision är en värld fylld av kärlek och respekt, där alla hbtqiungdomar är, lever och uttrycker sig som de själva vill.

5

En av grupperna inom hbtqi som har jobbats med i två omgångar i fs är asexuella
och aromantiska (förkortat ace och aro).
10

Asexualitet kan definieras på många sätt men definieras ofta som avsaknad av
antingen: sexuell attraktion, sexdrift eller sexlust.
Många asexuella kan fortfarande bli kära och ha relationer. När en inte blir kär, inte
känner romantisk attraktion, kan en välja att identifiera sig som aromantisk. Många
aromantiska är också asexuella men en kan också bara vara aromantisk men inte
asexuell.
Asexualitet och aromantik är inte svartvitt utan existerar på ett spektrum. Du
behöver alltså inte vara helt asexuell/aromantisk utan kan vara det i perioder eller
bara känna attraktion under speciella omständigheter.
Båda gångerna frågan har drivits inom fs har det kommit fram att ace/aro rörelsen
i Sverige är liten och splittrad. Det finns ingen organiserad rörelse. Det finns ett par
mindre samtalsgrupper i storstäderna, ett par facebook grupper och en discord
grupp. Samtidigt finns ett intresse och behov av mötesplatser.
Det mesta ace/aro organisering har skett inom HBTQI-rum och många ace/aro
personer ser sig själva som queer. Därför känns det som en självklarhet att RFSL
ungdom underlättar för unga på asexuella/aromantiska spektrumen att organisera
sig.
Jag föreslår därför att kongressen ska besluta
Att rfsl ungdom ska stötta och underlätta ace/aro-organisering i Sverige
Att rfsl ungdom ska vara inkluderande för asexuella och aromantiska ungdomar
som söker sig till förbundet, och motverka exkludering och afobiska tendenser i den
svenska queera rörelsen
Att förbundet ska ha som vision att med ace/aro rörelsens stöd använda HBTQIA
internt och extern inom de kommande 7 åren
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M2: Motion för A:et i RFSLs stadga
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Motionär: Tintin Källqvist, RFSL Ungdom Stockholm

Av det år jag varit medlem i RFSL Ungdom och RFSLs verksamhet har jag inte fått se
tillräckligt med information eller stöd för personer som identifierar sig som asexuell
och/eller aromantik.
Jag har läst stadgan och vill att frågan om asexuell/aromantik i stadgan ska
återupptas. Att inte ha en sexualitet är också en sexualitet och det bör medlemmar i
RFSL och RFSL Ungdom få veta mer om.
Att den asexuella/aromantiska skalan är illa informerad om i samhället är
för att skolor och HBTQ+ verksamheter sprider för lite kunskap om skalan.
Sexualkunskapen i svenska skolor om HBTQI personer i stort är ett problem,
men det finns information hos RFSL/RFSL Ungdom. Informationen om asexuell/
aromantiska skalan finns enbart på internet på en internationell nivå. Det gör
att det tar lång tid för ungdomar att inse en del av deras identitet och för många
deras sekualitet. Till följd av detta blir asexuell/aromatiska ungdomar en utsatt
minoritetsgrupp likt intersexpersoner som RFSL och RFSL Ungdom har tagit
ställning till under det senaste året.
Förslaget är att RFSL Ungdom kan engagera sig i att informera skolor om asexuell/
aromantik, sprida mer information på sociala medier, samt hålla utbildningar om
skalan. RFSL har en gruppaktivitet för asexuell/aromantik medlemmar; “asexuell/
aromantisk gemenskap”, och jag vill föreslå att RFSL Ungdom skulle kunna gör
något liknande. Att RFSL och RFSL Ungdom har tagit ställning till inkluderingen av
intersexpersoner har gjort stor skillnad för en minoritetsgrupp. Därmed skulle jag
vilja se samma stöd för A:et i HBTQ+ communityt.
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Jag föreslår att årsmötet beslutar:
Att RFSL Ungdom gör en undersökning om det behövs stöd för asexuella 			
medlemmar.
Att alla medlemmar bör få mer information om asexuella/aromantiska 			
spektrumet.
Att RFSL Ungdom kan engagera sig i en gruppaktivitet liknande RFSLs; 			
“asexuell/aromantisk gemenskap”.
Att RFSL Ungdom kan uppdatera stadgan till följande; 						
Ungdomsförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, 			
queeras, intersexpersoners och asexuell/aromantiskas rättigheter
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MS1: Förbundsstyrelsens motionssvar- Aromantiska
och asexuella i RFSL Ungdom
I år har två motioner skickats in som rör hur RFSL Ungdom bör jobba med
frågor som rör asexuella och aromantiska personer. Förbundsstyrelsen tackar
motionärerna för förslagen. Eftersom motionerna är så lika och för att underlätta
diskussion och beslut på kongressen har förbundsstyrelsen valt att skriva ett
motionssvar till de båda motionerna.1
Frågan om att tydligare arbeta för ace/aro-rättigheter2 har kommit upp på flera
tidigare kongresser och har arbetats med på olika vis inom RFSL Ungdom och i
förbundsstyrelsen. Under verksamhetsåret 2019 gjorde förbundsstyrelsen en
undersökning som detta motionssvar, tillsammans med motionerna, utgår från.
Undersökningen finns som bilaga till motionssvaret.
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Förbundsstyrelsen vill lyfta att RFSL Ungdom länge har inkluderat aromantiska
och asexuella i sitt arbete. På våra medlemsträffar och under andra aktiviteter,
exempelvis seminarier på pridefestivaler, har personer på ace/aro-spektrumet
inkluderas och relevanta frågor har lyfts upp. Det framgår också indirekt i
syftesparagrafen i stadgan.
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Förbundet arbetar utifrån queera förhållningssätt med och för
ungdomar som bryter mot normer gällande sexualitet, kön och/eller
könskaraktäristika.
25

En del av det som efterfrågas i motionerna, som en gruppaktivitet för asexuella
och aromantiska personer och att sprida information till medlemmarna är sånt
som delvis redan görs eller som ligger utanför förbundsstyrelsens uppdrag.
Självklart behöver förbundsstyrelsen och organisationen som helhet göra mer
för att inkludera och möjliggöra för personer på ace/aro-spektrumet att kunna
organisera sig och delta i RFSL Ungdom. Samtidigt behöver frågorna också drivas
av engagerade medlemmar för att de ska leva i organisationen. Några sätt att driva
frågor är genom att skapa en aktivistgrupp eller medlemsnätverk, att organisera en
träff eller ett läger i sin lokalförening, eller att hålla seminarier på sin lokala pride.
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Förbundsstyrelsen ger här förslag på beslut som kombinerar vad vi tolkat
som kärnan i de båda motionerna, liksom vad som tidigare framkommit i
förbundsstyrelsens undersökning, istället för att ha två diskussioner och beslut
kopplat till de olika motionerna.
40

1

Motionärerna har blivit tillfrågade att skriva om motionerna till en gemensam men tackade
nej på grund av tidsbrist.
2
Förkortning för asexuella och aromantiska
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Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motion M1: Stötta asexuella och aromantiska
att avslå motion M2: Motion för A:et i RFSLs stadga
att RFSL Ungdom ska jobba för att asexuella och aromantiska inkluderas i hbtqirörelsen och i förbundet,
att RFSL Ungdom ska stötta och underlätta organisering för asexuella och aromantiska
i Sverige och inom förbundet,
att RFSL Ungdom undersöker vilka behov och viljor det finns i ace/aro-communityt
kring att RFSL Ungdom driver politiska frågor om asexualitet och aromantik,
att RFSL Ungdom undersöker vilka behov och viljor det finns i ace/aro-communityt
kring att inkludera asexuella och aromantiska i syftesparagrafen i stadgan.

B10: Rapport asexualitet och aromantisk
15

Rapport från en undersökning som RFSL Ungdoms aromantiska och asexuella arbetsgrupp gjorde
under 2019.

Det svenska ace/aro communityt
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Vi fann att det knappt går att prata om ett svenskt ace/aro3 community. Det finns ingen
direkt historia av att organisera sig i något större sammanhang. Internationellt är den
enda större organiseringen kopplad till hemsidan asexuality.org (AVEN) som är ett
internetforum. De enda försök att organisera asexuella och aromantiska ungdomar
i Sverige har gjorts i RFSL Ungdom, av asexuella och aromantiska ungdomar som var
medlemmar i förbundet.
Under året har vi utrett vilka mötesplatser som finns för asexuella och aromantiska
i sverige, och fann att det inte finns så många. De flesta av dessa grupper var också
relativt nya och små. Det vi hittade var Asexuella Nätverket i Uppsala (RFSL Uppsala),
och Asexuell/Aromantisk gemenskap (RFSL Stockholm) - som även finns på discord,
samt två facebookgrupper: Nätverket Asexuell och Asexuella i Sverige.
Av de få aktiviteter som det svenska ace/aro communityt har haft de senaste åren så
har majoriteten hållits på eller i samband med hbtqi-rum, som under pride eller i RFSLs
lokaler osv. Detta visar på ett intresse bland flera asexuella och aromantiska i Sverige
att skapa sina forum i eller kopplat till hbtqi-rörelsen.
Vi fann att många asexuella och aromantiska anser att det finns en stor efterfrågan
efter fler ace/aro mötesplatser i sverige. Under året anordnade arbetsgruppen ett
separatistiskt konvent i Stockholm den 1-2 februari för ace/aro-ungdomar. Syftet var att
se hur det togs emot att RFSL Ungdom anordnade en mötesplats riktad

3

Ace är en vanlig förkortning för asexualitet eller det asexuella spektrumet. Aro är en vanlig
förkortning för att vara aromantisk eller det aromantiska spektrumet
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mot ace/aro-ungdomar samt att ta reda på om unga aro/ 5 ace-personer var
intresserade av att vara inkluderade i förbundet. Träffen var i stort väldigt uppskattad
och togs emot väl.

Vill ace/aro communityt inkluderas i hbtqi-rörelsen?
Det finns en större oro hos många inom det svenska ace/aro communityt över att det
finns en växande trend internationellt att exkludera och stänga ute ace/aro-personer
från hbtqi-rörelsen. Det finns en stor rädsla att det ska sprida sig till Sverige därför finns
det ett behov av ett tydligt ställningstagande att ace/aro-personer är välkomna, innan
normer om att de ska exkluderas hinner sprida sig till sverige. Många lyfter önskan om
att ha valet att få vara del av hbtqi-rörelsen om de vill.
Många ace/aro-ungdomar hade redan flera negativa erfarenheter av att ifrågasättas
eller exkluderas, framförallt på nätet men även av hbtqi-kompisar i Sverige. Det här var
något som flera beskrev som väldigt smärtsamt och att det var en av de viktigaste ace/
aro-frågorna att arbeta med i Sverige.
Men det finns även de i ace/aro-communityt som inte tycker att detta är någon viktig
fråga. Det verkar även finnas delar av det svenska ace/aro communityt som inte
identifierar sig som queera eller vill vara del av hbtqi-rörelsen. Det här verkar vara en
mindre grupp eller i alla fall inte en lika uttalad åsikt i Sverige, än de som vill inkluderas.
Men i communityt i stort i Sverige och internationellt verkar de flesta börja enas om att
alla ska få bestämma själva om de vill vara en del av den queera/hbtqi-rörelsen eller
inte, men att alla som vill bör inkluderas.
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I RFSL Ungdom så har det under en längre tid funnits en grupp medlemmar på de
asexuella och aromantiska spektrumen som aktivt arbetat för att förbundet ska bli en
tryggare och mer inkluderande plats för ace/aro-personer. Aromantiska och asexuella
frågor har mer eller mindre alltid lyfts på medlemmarnas initiativ, och flera medlemmar
har uttryckt kritik att förbundet är dåliga på att arbeta med frågorna. Framför allt
framkom det i samband med att flera ansåg att förbudet och förbundsstyrelsen
specifikt inte följt eller gjort tillräckligt i samband med de beslut som togs på RFSL
Ungdoms kongress 2016.
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På RFSL Ungdoms kongress 2016 beslutades
att styrelsen under året jobbar för att uppmärksamma alla inom asexuella och
aromantiska spektrumen och ser över hur alla inom asexuella och aromantiska
spektrumen kan inkluderas mer i organisationen.
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Vissa lyfte att oavsett hur stort hela det svenska ace/aro communityts intresse
var av att inkluderas i RFSL Ungdom, så finns det och har funnits en grupp ace/aro
medlemmar redan, som önskar att det ska vara tydligt att de inkluderas och har en
plats i förbundet.

40

83

5

10

Rapportens rekommendationer
Att förbundet beslutar eller på något annat sätt gör det tydligt att ace/aro-ungdomar
är välkomna i RFSL Ungdom, i ett förebyggande syfte mot det växande hotet av att
exkluderande beteende ska bli vanligare.
Att förbundet stöttar och underlättar för ett ace/aro-community för ungdomar i
Sverige ska kunna växa och bli starkare. Men att RFSL Ungdom som förbund bör
undvika att driva ace/aro-frågor tills dess att communityt i Sverige blivit starkare och
har en tydligare åsikt.
Att RFSL Ungdom fortsätter att skapa mötesplatser för ace/aro ungdomar. Då vi fann
att ace/aro ungdomar var en utsatt och isolerad grupp med stort behov av att dela
erfarenheter med varandra.
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Personval

R5: Valberedningens verksamhetsberättelse
Bakgrund och uppdrag
Valberedningen har under majoriteten av verksamhetsåret bestått av Uni Jennersjö.
Under kongressen förra året valdes jag (Uni) samt Blomhåret Frö Reshagen som senare avgick. Vi blev valda av kongressen förra året för att vara medlemmarnas hjälp för
att hitta personer till förbundsstyrelsen utifrån de behov organisationen har, föreslå
verksamhetsrevisorer, valberedning, kongresspresidium och beredningsutskott.
Totalt 18 personer kandiderade till förbundsstyrelsen via de formulär som skickades
ut i samband med kallelsen till kongressen. 22 personer nominerades av andra. Flertalet var dock inte intresserade eller drog bort sin kandidatur.
En person kandiderade till verksamhetsrevisor, och en person blev föreslagen.
När det gäller beredning av ny valberedning har det varit svårt. Endast en person,
som senare drog tillbaka kandidaturen, kandiderade till valberedningen. Det har också känts problematiskt att bereda sig själv, särskilt när jag personligen är intresserad
av att sitta kvar i valberedningen kommande verksamhetsår.

Hur jag jobbat
Arbetet började med att jag och Blomhåret som då satt kvar i valberedningen fick
en utbildning av förra årets valberedning kring hur valberedningsarbete fungerar.
Därefter hade vi ett par möten där vi diskuterade tidsplan och hur vi ville arbeta
tillsammans. Efter avhoppet hade jag ett möte med förbundsordföranden där vi
diskuterade hur jag ville fortsätta med valberedningsarbetet på egen hand.
Jag var under året med på ett förbundsstyrelsemöte för att se hur förbundsstyrelsen jobbade. Där fick jag en del insikt kring vad som behövs för att ett styrelsemöte
ska kunna fungera bra och för att alla ska kunna samarbeta på ett bra sätt. Mot
slutet av verksamhetsåret skickade jag ett frågeformulär till alla i förbundsstyrelsen.
I det formuläret ingick det frågor kring hur styrelsearbetet fungerat under året, vad
som gått bra och mindre bra, samt vad som skulle krävas av en ny styrelsemedlem.
Jag har kontaktat alla som nominerats och som själva kandiderade. Alla som svarade med intresse har jag sedan intervjuat.
Det har varit extra krävande att vara ensam i valberedningen. Även om jag har fått
en del stöd och råd från olika håll så har det varit svårt att göra allt arbete på egen
hand. Trots det har det varit lärorikt, givande och roligt. Jag har gjort mitt bästa och
vill tro att jag ändå lyckats göra ett bra jobb. Men jag hoppas att nästa valberedning
blir större.
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Valberedningens analys
Här nedan vill jag dela med mig av vad jag har sett i organisationen, vad jag har sökt
efter hos kandidater och varför förslaget ser ut som det gör. Detta för att vara så
transparent som möjligt och kunna ge insikt i mitt arbete.
5
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Vad som sökts hos kandidaterna
Det jag framför allt har sökt efter hos kandidaterna har varit en bra spridning när
det gäller kompetens, erfarenheter och identiteter. Den främsta prioriteten har varit
att få fram ett bra samarbete inom styrelsen, att få en styrelse som kan bilda ett
bra team. Jag har försökt att få ihop en grupp där det både finns tidigare kunskap
och erfarenheter av styrelsearbete, men också mycket engagemang, tid och en
bra mix av människor med olika bakgrund och identiteter som kan komplettera
varandra på ett bra sätt.
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Jag har letat efter olika personer som har erfarenhet av olika sorters engagemang.
En grupp med personer där det finns erfarenhet och engagemang kring saker som
transfrågor, landsbygdsfrågor, barnrätt, jämställdhet och asylfrågor är något jag har
letat extra efter. Huvudfokus har legat vid att få en styrelse som inte är homogen.
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Storlek på styrelsen
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Jag föreslår i år en något större styrelse än förra verksamhetsåret. Den främsta
anledningen är vad tidigare styrelsen har uttryckt. I frågeformuläret som förra
styrelsen fick svara på, uttrycktes det att styrelsen skulle behöva bli större
kommande verksamhetsår. Detta för att kunna fördela arbetsbördan på ett
bra sätt och genom det få en högre kapacitet i styrelsen som helhet. En annan
anledning till en större styrelse är den rådande samhällssituationen. Samhället
kommer fortsättningsvis, åtminstone ett tag till framöver, att vara osäkert och
uppochnedvänt. Det innebär en större press på förbundsstyrelsen, vilket innebär
att en större förbundsstyrelse vore lämplig.
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Två vice ordförande föreslås då de har möjlighet att komplettera varandras styrkor
och svagheter. Tillsammans med ordförande tror jag att de kan bilda ett utmärkt
team som kan leda styrelsearbetet på ett bra sätt.
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Min analys av organisationen
RFSL Ungdom står inför ett fortsatt svårt år. Då samhället ser ut som det gör är
många extra utsatta, och unga HBTQI-personer behöver extra stöd och hjälp.
Många söker sig till sociala medier då det inte finns så många andra ställen att
söka sig till. Det finns möjlighet för RFSL Ungdom att fånga upp de som behöver ett
sammanhang. Styrelsen behöver vara aktiv på sociala medier för att fånga upp de
som söker sig dit.
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Just nu finns det fem distrikt inom RFSL Ungdom. Det behövs ökad kommunikation
och samarbete mellan distrikten och förbundsstyrelsen. Men många medlemmar
befinner sig utanför distriktens geografiska gränser. Som medlem är det svårt att
veta vart en ska vända sig om en inte bor inom ett distrikt. Det behöver finnas sätt
att engagera och fånga upp de medlemmar som inte tillhör ett distrikt.
Liksom många andra ungdomsorganisationer har RFSL Ungdom minskat i
medlemsantal. Ännu svårare har det blivit nu när en inte kan medlemsvärva via
olika evenemang, då inga arrangeras. Unga HBTQI-personer vet inte vad RFSL
Ungdom är, gör och står för. De som är medlemmar och vill engagera sig vet inte
hur eller vem de kan vända sig till. Det behövs en strategi för att möta upp de som
vill engagera sig så de stannar kvar i organisationen, samt sprida kunskap om
organisationen och väcka nytt engagemang hos unga HBTQI-personer.
Ett medskick från valberedningen är att värdera vikten av bra kommunikation.
Kanske är det något som kan verka trivialt, men det kan verkligen göra stor skillnad
för arbetet. Om alla är överens om att ha någorlunda regelbunden kontakt,
meddela om något händer samt vara transparenta med varandra så är det lättare
att ha ett bra samarbete och att undvika stress och ojämna arbetsbördor.
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Jag tror och hoppas att det kommer bli ett spännande, lärorikt år och att styrelsen
kommer ha ett bra samarbete framöver.
/Valberedningen verksamhetsåret 2020-2021
Uni Jennersjö
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R6: Valberedningens förslag

5

Valberedningen föreslår en styrelse på totalt 10 personer.
Om övriga kandidater finns utanför valberedningens förslag står det nedan under
varje uppdrag.

Styrelsen
Ordförande
10

15

1. Jêran Rostam, hen/den, 24 år, Stockholm (Omval)
Jêran har suttit i förbundsstyrelsen i fyra år nu, varav två
som förbundsordförande. Under åren har hen fått mycket
erfarenhet och kunnat se olika delar av organisationen och
styrelsearbete. Under det senaste året har inte lika mycket
hunnits med som tidigare år på grund av den rådande
samhällssituationen, och därför tror valberedningen att Jêran
har en hel del kvar att ge i rollen som förbundsordförande.

Vice Förbundsordförande
20

Valberedningen föreslår kongressen att välja två vice
ordförande.

2. Elias Artur Fjellander, han, 16 år, Uppsala (Omval,
nyval till posten)
25

30
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Elias har under det senaste året suttit som ledamot i
förbundsstyrelsen. Han har under året visat att han verkligen
står för det RFSL Ungdom står för. Dessutom har Elias bred
erfarenhet av styrelsearbete och engagemang. Bland annat
har han suttit i styrelsen för RFSL Uppsala och Rädda barnens
ungdomsförbund, samt var med och återstartade Ungdom
mot rasism. Elias är någon som brinner för representation på
många olika sätt. Därför tror valberedningen att han skulle
passa bra i rollen som vice ordförande.

3. Levi Karvonen, han, 23 år, Göteborg (Omval, nyval
till posten)
Levi har suttit som förbundssekreterare det senaste
året. Han har visat sig vara både pålitlig, stabil och bra
på kommunikation. Vid sidan om har Levi även varit vice
ordförande i Göteborgs FN-förening Ungdomssektionen och
har i kombination med det och arbetet med RFSL Ungdom fått
erfarenheter och kunskaper om styrelsearbete. Levi är någon
som klarar av att ta ansvar, vilket behövs i en roll som vice
ordförande. Just därför anser valberedningen att han skulle
passa bra i rollen som vice ordförande.
90

Övriga kandidater utanför valberedningens förslag:
Ruhani Islam

Förbundskassör

4. Jesper Karlsson, han, 25 år, Västervik (Omval, nyval
till posten)
Jesper är någon som både brinner för och är väldigt kunnig
i ekonomi. Vid sidan av sitt engagemang i RFSL Ungdom
sitter han som kassör för Kalmarsund Pride och RFSL Kalmar.
Dessutom är Jesper inte någon som sitter still och håller tyst
när något är orättvist. Han har en stark vilja och ett starkt
engagemang, vilket gör att valberedningen tror att han skulle
passa bra i rollen som kassör.

Övriga kandidater utanför valberedningens förslag:
Joseph Popa, Levi Karvonen

5

10

15

Förbundssekreterare

5. Hazel Svensson, hen, 19 år, Karlstad (Nyval)
Hazel är en föreningsnörd som inte bara tycker om
föreningar och att jobba i grupp utan som även är van vid
att skriva protokoll och dagordningar. Hen har bland annat
varit ordförande för Wermland Pride samt sekreterare för
RFSL Värmland. Dessutom har Hazel ett engagemang för
folkbildning, landsbygdsfrågor och att bygga mötesplatser.
Valberedningen tror därför att Hazel skulle passa bra som
förbundssekreterare.

Övriga kandidater utanför valberedningens förslag: Levi
Karvonen
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Ledamöter

6. Joseph Popa, han, 23 år, Sundsvall (Omval)
Joseph är någon som är otroligt passionerad när det gäller
HBTQI-rättigheter. Under sina år i styrelsen har han visat ett
otroligt engagemang och en glöd för det RFSL Ungdom står
för. Han har sedan han först blev invald år 2019 hunnit jobba
mycket med asyl och migration och antirasism, bland annat
genom Newcomers Youth. Valberedningen tror att han genom
sina erfarenheter och sin kämparglöd har mycket kvar att ge
organisationen, och föreslår därför honom som ledamot.
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7. Samuel Molin, han, 21 år, Varberg (Nyval)
5

10

Samuel är någon som brinner för föreningslivet.
Han har bland annat erfarenhet av att vara i styrelsen
för både Röda Korsets ungdomsförbund Varberg och
FN-förbundet Varberg. Samuel har erfarenheter av
hur det är att vara en HBTQI-person på landsbygden,
vilket valberedningen tror kan vara en stor tillgång till
förbundsstyrelsen. Därför föreslår valberedningen
Samuel som ledamot.

8. Elio Mdivani, den, 21 år, Göteborg (Nyval)
15

20

Elio var med i förbundsstyrelsen för några år sedan, och är
nu tillbaka med ny kunskap och nytt engagemang. Den har
jobbat bland annat för RFSU Göteborg och Ungdom mot
rasism Göteborg. Något som Elio är extra engagerad kring är
barnrättsfrågor och transfrågor. Valberedningen tror att Elio
har mycket att bidra till förbundsstyrelsen i både engagemang
och kompetens, och tror därför att Elio passar bra som
förbundsledamot.

9. Ruhani Islam, hen, 26 år, Stockholm (Nyval)
25

30

Ruhani är någon som brinner för det som RFSL Ungdom
som organisation står för. Extra mycket brinner hen för
transrättigheter samt att göra HBTQI-rum mindre vita. Hen
jobbar på Egalia, samt grundade instagramkontot Blattepride.
Ruhanis djupa engagemang samt kunskaper och erfarenheter
gör att valberedningen tror att hen vore en stor tillgång till
förbundsstyrelsen och skulle passa i rollen som ledamot.

10. Daniel Andersson, han, 23 år, Stockholm (Nyval)
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40

Daniel har erfarenhet av att jobba med och brinner för
diverse frågor som rör jämlikhet, såsom normer, genusfrågor,
HBTQI-frågor, med mera. Under tre års tid har han jobbat
för Stockholm Pride. Även om han är ny inom RFSL Ungdom
så är han inte ny när det gäller styrelsearbete, utan har
erfarenheter på både lokal, distrikts- och förbundsnivå i
Svenska kyrkans unga. Valberedningen tror att Daniel vore
en bra tillgång till styrelsen och organisationen och föreslår
därför honom som ledamot.
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Verksamhetsrevisorer
Ordinarie

11. Robert Olsson, han, 32 år, Stockholm (Omval)
Robert har länge varit engagerad inom RFSL Ungdom. Bland
annat har han suttit som revisor både på nationell- och
distriktsnivå under flera år. Under åren som revisor har han
visat sig vara kompetent och skött revisorsuppdraget på ett
utmärkt sätt. Därför vill valberedningen föreslå Robert som
revisor även detta år.

5

10

12. Helena Olsson, hon, 26 år, Stockholm (Omval,
nyval till posten)
Helena har under det senaste året suttit som
revisorssuppleant. Under året har hon skaffat sig god
kompetens om hur revisorsarbete fungerar. Helena har
dessutom ett långt engagemang inom RFSL Ungdom och
känner organisationen väl. Därför föreslår valberedningen
Helena som verksamhetsrevisor.

15

20

Övriga kandidater utanför valberedningens förslag:
Joseph Popa
25

Ersättare
Saga Björk, hon, 37 år, Malmö (Nyval)
Saga har en lång historia inom RFSL Ungdom och var med
när organisationen skapades. Dessutom har Saga varit
revisor för RFSL Ungdom skåne i tre år och har erfarenhet av
styrelsearbete och som valberedning. Valberedningen tror
att Saga har mycket att bidra med till revisorerna, och därför
föreslås Saga som suppleant.

30

35

Valberedning
Uni Jennersjö, han/hen, 25 år, Stockholm
Har suttit som valberedning under året och sitter gärna kvar
ett år till.

Beredningsutskott
Inga kandidater
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Övriga bilagor

RFSL Ungdoms Förbundsstadga
(Uppdaterad enligt kongressen 2020)

§ 1. Namn och ändamål

5

RFSL Ungdom (Ungdomsförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras
och intersexpersoners rättigheter) är ett förbund som är knutet till RFSL (Riksförbundet för
homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter). Förbundet arbetar
utifrån queera förhållningssätt med och för ungdomar som bryter mot normer gällande

10

sexualitet, kön och/eller könskaraktäristika. Förbundet är partipolitiskt och religiöst
obundet. Dess ändamål är:
- att verka för ett samhälle präglat av mångfald och respekt för människors olikheter.
En värld där alla människor, oavsett sexuell läggning, sexualitet, könsidentitet och/eller

15

könsuttryck samt könskaraktäristika, oavsett hur de väljer att uttrycka dessa, har lika
rättigheter och skyldigheter samt lika möjligheter att leva och verka,
- att erbjuda hjälp och stöd till medlem och annan person som hamnat i en svår situation
på grund av sin sexuella läggning, sexualitet, könsidentitet och/eller könsuttryck samt

20

könskaraktäristika, eller hur de väljer att uttrycka dessa,
- att främja forskning samt främja och bedriva saklig upplysning om homo- och bisexualitet,
transfrågor samt queera och intersexfrågor som specifikt berör unga,
25
- att främja samarbete och samverkan med vuxenförbundet RFSL:s lokala, regionala,
nationella och internationella verksamhet, samt
- att initiera och upprätthålla kontakter med liknande organisationer i och utanför Sverige.
30

§ 2. Organisation
Mom.1: förbundets sammansättning
RFSL Ungdom består av medlemmar, distriktsvis sammanslutna i ett riksförbund, nedan

35

kallat “förbundet”.

Mom.2: förbundets ledning
Förbundets högsta beslutande organ är kongressen. Mellan ordinarie kongresser
förvaltar förbundsstyrelsen förbundet.

40

Mom.3: distriktens geografiska område
Distrikten är geografiskt bundna och deras geografiska upptagningsområde fastställs av
förbundsstyrelsen tillsammans med eventuella befintliga distriktsstyrelser inom aktuellt
upptagningsområde.
95

§ 3. Medlemskap
Mom.1: åldersgräns
Var och en som vill verka för RFSL Ungdoms syften samt följer dessa stadgar kan vara
5

medlem i förbundet till och med det år denne fyller 30 år.

Mom.2: medlemsavgift
Personer upp till och med 30 år kan bli medlemmar genom att betala den medlemsavgift
som kongressen fastställt. Den som är medlem i RFSL Ungdom kan också välja att
10

anslutas som medlem i RFSL.

Mom.4: medlem i distrikt
Medlemmar blir medlem i det distrikt som täcker deras bostadsort. Medlem kan dock
välja annat distrikt.
15

Mom.5: uteslutning
Medlem som inte följer dessa stadgar, eller som på annat sätt grovt skadat förbundets
intressen genom sitt handlande eller uppenbart motarbetat föreningens verksamhet
eller ändamål kan uteslutas. Personen har innan uteslutning möjlighet att skriftligen
20

yttra sig inför förbundsstyrelsen. För uteslutning krävs minst två tredjedelar av
förbundsstyrelsens samtliga röster. Utesluten medlem kan efter skriftlig ansökan beviljas
återinträde av förbundsstyrelsen eller förbundets kongress. Beslutet kräver då två
tredjedelars majoritet.

25

Mom.6: avstängning från förtroendeuppdrag
Förbundsstyrelsen kan besluta att en medlem inte får inneha förtroendepositioner
inom RFSL Ungdom. Detta kan ske om personen inte följer förbundets stadgar eller
principprogram eller på annat sätt utsätter organisationen för skada eller risk för skada,
motarbetar föreningens verksamhet eller ändamål, eller genom sitt förtroendeuppdrag

30

grovt uppträder på ett sätt som strider mot de överenskomna regler som gäller för
förtroendevalda inom RFSL Ungdom. Beslutet ska vara tidsbegränsat och gälla i högst
fem år. Medlem som blivit utesluten från förtroendepositioner inom RFSL Ungdom
kan efter skriftlig ansökan få beslutet upphävt av förbundsstyrelsen eller förbundets
kongress.

35

§ 4. Förbundsstyrelsen
Mom.1: syfte
40

Förbundsstyrelsen leder och förvaltar förbundet mellan kongresserna. Förbundsstyrelsen
är ansvarig inför kongressen.

Mom.2: valbarhet
Alla medlemmar kan väljas till förbundsstyrelsen. Dock kan en medlem inte väljas till ett

96

förtroendeuppdrag som den inte kan fullfölja innan den fyller 31 år. Medlem som innehar
ett förtroendeuppdrag som ordförande eller vice ordförande i en distriktsstyrelse måste
lämna detta förtroendeuppdrag om personen blir vald till en post i förbundsstyrelsen. Se
även normalstadga för distrikt gällande valbarhet till distriktsstyrelse § 4 Mom.6.
5

Mom.3: sammansättning
Förbundsstyrelsen består av förbundsordföranden, minst en och högst två vice
förbundsordföranden, förbundskassören, förbundssekreteraren, minst tre och högst
nio ledamöter samt högst fem suppleanter, alla valda av kongressen. Vid bortfall av
förbundsordföranden tillträder i första hand den vice förbundsordföranden som

10

förbundsordförande för tiden intill nästa ordinarie kongress. När kongressen valt två vice
förbundsordföranden tillträder i första hand första vice ordföranden och i andra hand
andra vice ordföranden.
Om vice förbundsordföranden inte har möjlighet att tillträda har förbundsstyrelsen mandat
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att lösa situationen genom att i första hand inom sig utse tillförordnad förbundsordförande
för tiden fram till nästa ordinarie kongress och i andra hand kalla till extra kongress.

Mom.4: sammanträden
Förbundsstyrelsen sammanträder när förbundsordföranden eller hälften av medlemmarna

20

i förbundsstyrelsen gemensamt eller förbundets revisorer gemensamt begär det.

Mom.5: beslutsmässighet
Förbundsstyrelsen är beslutsmässig då minst hälften av valda ledamöter är närvarande.
Kallelse ska ha utgått via fastslagen kommunikationsväg till hela styrelsen minst en vecka i

25

förväg. Förbundsordföranden, eller annan person som förbundsstyrelsen utsett, har ansvar
att kalla till styrelsemöten.

Mom.6: röstning
Varje förbundsstyrelseledamot äger en röst. Alla ärenden avgörs genom öppen omröstning.

30

Omröstning vid personval ska ske sluten om någon vill det. Beslut fattas med enkel
majoritet, med undantag för om det står något annat under ett moment här i stadgan. Vid
lika antal röster har ordförande utslagsröst, utom vid personval då lotten avgör.

Mom.7: sammanträdenas öppenhet

35

Styrelsens möten är öppna för samtliga medlemmar i förbundet och dessa har vid närvaro
yttrande- och förslagsrätt. Styrelsen kan vid mötets öppnande besluta att stänga mötet
under hela eller delar av tiden. Detta ska ske restriktivt och endast vid behandling av
känsliga ärenden.
40
Mom.8: uppdrag
Förbundsstyrelsen ska:
- i överensstämmelse med antagna styrdokument och kongressens beslut planera, leda och
samordna förbundets verksamhet,
- årligen fastställa riktlinjer och budget för nästkommande års verksamhet,
97

- verkställa av kongressen fattade beslut,
- föra register över förbundets medlemmar,
- förvalta förbundets tillgångar och ta hand om dess ekonomiska förvaltning,
- företräda förbundet i dess samarbete med RFSL och gentemot andra organisationer och
5

myndigheter,
- välja ombud att representera RFSL Ungdom på RFSLs kongress samt
- välja RFSL Ungdoms ordinarie representant och dennes personliga ersättare i RFSL:s
förbundsstyrelse för tiden intill nästa ordinarie kongress,

10

§ 5 Distrikt
Mom.1: distriktens roll i organisationen
Distriktets ska inom sitt upptagningsområde arbeta för hbtqi-personers rättigheter genom

15

social och politisk verksamhet, därmed har distrikten formellt ansvar för verksamhet på
regional och lokal nivå.
Distriktet ska stödja aktivistgrupper och engagerade medlemmar inom distriktet.

20

Distriktet får stöd av förbundet i sitt arbete.

Mom.2: hur distrikt skapas
Sammanslutning av medlemmar kan ansöka om att bilda distrikt hos förbundsstyrelsen.
Förbundsstyrelsen kan utesluta distrikt från RFSL Ungdom i de fall ett distrikt grovt
25

misskött sina åtaganden i förhållande till styrdokument, bidragsgivare eller medlemmar.

Mom.3: distriktens stadgar
För distrikt i RFSL Ungdom gäller RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt som beslutas
om av kongressen. Ifall ett distrikts årsmöte beslutar om ändringar i sina stadgar ska
30

förbundsstyrelsen informeras.

Mom.4: när förbundsstyrelsen får kalla till möten i distriktet
Förbundsstyrelsen har rätt att kalla till möte med en distriktsstyrelse eller kalla till årsmöte
för distriktets räkning om det finns risk för allvarlig skada mot distriktets eller förbundets
35

anseende, organisation, ekonomi eller verksamhet. Förbundsstyrelsen har rätt att sända
representant till distriktsårsmöte, sammanträde med distriktsstyrelse eller annat viktigt
organ inom distrikt. Representanten får delta i överläggningar men inte beslut.

Mom.5: rapportering från distrikt
40

Distrikt som bildat förening ska lämna uppgifter om organisation, ekonomi och verksamhet
till förbundsstyrelsen när förbundsstyrelsen begär det.

Mom.6: när förbundsstyrelsen får förvalta distrikt
Om det finns bevis för eller stark misstanke om att ett distrikt grovt misskött sina
åtaganden i förhållande till styrdokument, bidragsgivare eller medlemmar kan
98

förbundsstyrelsen, efter samråd med förbundets revisorer, förvalta distriktets organisation
samt ekonomi. Detta sker som längst fram tills ett ordinarie årsmöte kan hållas. Beslut kan
överklagas till kongressen.

Mom.7: när distrikt avslutas

5

När distrikt eller föreningar läggs ned ska alla distriktets skulder betalas och konton
avslutas. Om distriktet har pengar eller saker kvar, ska dessa skänkas till förbundet RFSL
Ungdom. I de fall distriktsstyrelsen inte gjort detta ska förbundsstyrelsen utse ansvariga
som slutför nedläggningen.
10

§ 6. Aktivistgrupper
Mom.1: aktivistgruppernas roll i organisationen
En aktivistgrupp är en sammanslutning av minst två medlemmar. Distriktet kan ha

15

självstyrande aktivistgrupper inom sig. Aktivistgrupperna antas och kan avregistreras av
distriksstyrelsen som meddelar förbundsstyrelsen. Om inget distrikt finns så ansvarar
förbundsstyrelsen för att anta och avregistrera aktivistgrupper. Aktivistgrupper som är
inaktiva och som ser ut att förbli inaktiva kan avregistreras.
20

Mom.2: aktivistgruppernas syfte
Aktivistgrupper har ett syfte som är avgränsat till ett stort eller litet politiskt ämne, en
slags verksamhet eller intresse, en viss grupp eller en geografisk ort. Aktivistgrupper har
inget formellt ansvar för förbundets regionala och lokala verksamhet. De kan vara löst
organiserade grupper eller egna föreningar.

25

Mom.3: aktivistgruppernas upptagningsområde
Aktivistgrupper som är verksamma i mer än ett distrikts upptagningsområde väljer i
samråd med förbundsstyrelsen vilket distrikt de är underordnade.
30

Mom.4: rapportering från aktivistgrupperna
Aktivistgrupper kan bilda förening. Då ska de lämna uppgifter om organisation, ekonomi
och verksamhet till förbundsstyrelsen när förbundsstyrelsen begär det.

Mom.5: när förbundsstyrelsen får kalla till möte i aktivistgruppen

35

Förbundsstyrelsen har rätt att kalla till möte med en aktivistgrupp eller kalla till årsmöte
för aktivistgruppens räkning om det finns risk för allvarlig skada mot aktivistgruppens
eller förbundets anseende, organisation, ekonomi eller verksamhet. Förbundsstyrelsen
har rätt att sända representant till aktivistgruppsårsmöte, och sammanträde med
aktivistgruppsstyrelse eller annat viktigt organ inom aktivistgruppen. Representanten får
delta i överläggningar men inte beslut.

Mom.6: när förbundsstyrelsen får förvalta en aktivistgrupp
Om det finns bevis för eller stark misstanke om att en aktivistgrupp grovt misskött sina
åtaganden i förhållande till stadgar, principprogram, bidragsgivare eller medlemmar kan
99
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distriktet, efter samråd med distriktets revisorer, förvalta aktivistgruppens organisation
samt ekonomi. Detta sker som längst fram tills ett ordinarie årsmöte kan hållas. Beslut
kan överklagas till kongressen. Aktivistgrupper som inte är föreningar kan istället bli
avregistrerade.
5
Om aktivistgruppen inte tillhör något distrikt kan förbundsstyrelsen, efter samråd med
förbundsrevisorerna, förvalta aktivistgruppens organisation samt ekonomi. Distrikten kan
även tillfråga förbundsstyrelsen att förvalta aktivistgruppens organisation samt ekonomi,
om de inte har resurser i aktivistgruppens område.
10

§ 7. Kongress
Mom.1: högsta organet
15

Förbundets högsta beslutande organ är kongressen.

Mom.2: när det ska bli kongress
Ordinarie kongress hålls varje år före juni månad är slut. Extra kongress hålls då
förbundsstyrelsen finner det nödvändigt, då det skriftligen begärs av minst två
20

tredjedelar av distriktsstyrelserna eller då förbundets revisorer gemensamt kräver det.

Mom.3: kalla till kongress
Kallelse till kongress utfärdas av förbundsstyrelsen till distrikten, medlemmarna och
på RFSL Ungdoms digitala kanaler. Kallelse till ordinarie kongress ska skickas senast
25

14 veckor före kongressen. Kallelse till extra kongress ska tillsammans med förslag på
dagordning skickas senast fyra veckor före kongressen.

Mom.4: kongressombud
Kongressen består av förbundsstyrelsens ledamöter samt maximalt 99 ombud som väljs
30

av distrikten.

Mom.5: rätt att närvara på kongressen
Alla medlemmar har närvaro- och yttranderätt på kongressen. Medlemmar som inte är
ombud får delta i mån av säkerhet och utrymme.
35

Mom.6: hur kongressombud väljs
Distriktens kongressombud väljs av distriktsårsmötena (ordinarie eller extrainsatt)
eller av distriktsstyrelsen, detta regleras av distriktens stadgar. Förbundsstyrelsen ska
snarast efter årsskifte fördela ombudsplatserna bland distrikten i proportion till antalet
40

medlemmar som fanns den 31 december. Fördelningen ska ske enligt uddatalsmetoden.
Distrikt som vid denna fördelning fått färre än två ombud tilldelas platser från de sist
fördelade så att de får minst två ombudsplatser. Val av ombud till kongressen ska ske
i sådan tid att förbundsstyrelsen informeras om de valda ombuden senast sex veckor
innan kongressen.

100

Mom.7: lägga förslag till kongressen
Förbundsstyrelsen, distriktsårsmöte, aktivistgrupp och varje enskild medlem i förbundet
har rätt att lägga förslag till kongressen, så kallade propositioner (när förbundsstyrelsen
skriver dem) och motioner (när andra skriver dem).
5

Mom.8: när motioner ska vara förbundsstyrelsen tillhanda
Motion till ordinarie kongress ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast åtta veckor
före kongressen. Motion till extra kongress ska vara förbundsstyrelsen tillhanda två
veckor före extra kongress. Sista dag för att lämna in motion till kongressen ska anges i
kallelse enligt § 7 mom.3.

10

Mom.9: vad handlingarna består av
Handlingar med förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse, revisorernas berättelse,
förbundsstyrelsens propositioner, ekonomisk sammanställning samt motioner försedda
med förbundsstyrelsens yttrande ska finnas tillgängliga för distrikten, de valda ombuden
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och samtliga medlemmar senast två veckor före ordinarie kongress. Förbundsstyrelsens
propositioner och yttrande med anledning av ärenden vid extra kongress ska finnas
tillgängliga för distrikten före kongressen.

Mom.10: rösträtt på kongressen

20

Varje kongressombud och ledamot i förbundsstyrelsen äger en röst och förslagsrätt
på kongressen. Förbundsstyrelseledamöterna får inte delta i omröstning rörande
ansvarsfrihet för styrelsen eller i val av revisorer.

Mom.11: omröstning under kongressen

25

Omröstning vid kongress sker öppet, utom vid personval då sluten omröstning ska hållas
om någon vill det. Röstning får ej ske med fullmakt.

Mom.12: förslag på dagordning till kongressen
Förbundsstyrelsen ska lägga förslag till arbetsordning och dagordning till kongressen. De

30

här punkterna ska alltid behandlas av ordinarie kongress:
- val av två ordförande att leda kongressens förhandlingar,
- val av två sekreterare att föra kongressens protokoll,
- val av två justerare och två rösträknare,
- val av beredningsutskott,

35

- fastställande av röstlängd,
- fastställande av procedurregler,
- fastställande av kongressens stadgeenliga utlysning,
- fastställande av dagordning
- förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse,
- ekonomisk berättelse,
- revisorernas berättelse,
- fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen,
- fastställande av medlemsavgift,
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- fastställande av verksamhetsplan,
- val av förbundsordförande för tiden till nästa ordinarie kongress,
- fastställande av antalet vice förbundsordföranden
- val av vice förbundsordförande för tiden till nästa ordinarie kongress, om två vice
5

förbundsordföranden ska väljas utses en till första vice förbundsordförande och en till
andra vice ordförande, valen sker separerade,
- val av förbundskassör för tiden till nästa ordinarie kongress,
- val av förbundssekreterare för tiden till nästa ordinarie kongress,
- fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i förbundsstyrelsen,

10

- val av minst tre och högst nio ledamöter och val av minst noll och högst fem suppleanter i
förbundsstyrelsen för samma tid,
- val av minst två revisorer och minst två suppleanter för dessa för samma tid,
- val av valberedning bestående av en sammankallande och minst två och högst sju
ledamöter,

15

- behandling av övriga förslag från förbundsstyrelsen (propositioner),
- behandling av övriga inkomna förslag (motioner),
- övriga frågor.

20

§ 8. Valberedning
Mom.1: valberedningens roll
Valberedningens uppgift är att föreslå styrelse, valberedning och verksamhetsrevisorer
på kongressen. De ska i sitt arbete väga in könsidentitet, könsuttryck, könskarakteristika,

25

sexuell läggning, sexualitet, bakgrund, religion eller annan trosuppfattning,
socioekonomisk bakgrund, funktionsförutsättningar, ålder och geografisk spridning.
Detta för att uppnå en bred representation och en mångfald av erfarenheter som gynnar
förbundets verksamhet och utveckling.

30

Mom.2: vilka som är med i valberedningen
Valberedningen består av en sammankallande och två till sju ledamöter. Alla som är
medlemmar i förbundet kan väljas till valberedning.
Medlem får inte väljas till förtroendeuppdrag som den inte kan fullfölja på grund av att

35

mandatperioden sträcker sig till det år denne fyller 31.

§ 9. Revision
40

Mom.1. revisorernas roll
Kongressen ska välja minst två ordinarie förtroendevalda revisorer samt lika många
suppleanter som ska granska verksamheten och en auktoriserad revisor som ska granska
ekonomin. De ska redovisa sin granskning för ordinarie kongress.
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Mom.2: vilka som kan väljas till revisorer samt suppleanter
De som sitter i förbundets styrelse kan inte väljas till revisor.
Revisorerna måste inte vara medlemmar i förbundet.

Mom.3: revisorernas rätt till dokumentation

5

Revisorerna har rätt att ta del av all dokumentation som är relevant för deras granskning
och förbundsstyrelsen ska löpande tillhandahålla handlingar och protokoll till
revisorerna.

§ 10. Ändring av stadgar och principprogram

10

Ändringar och tillägg i dessa stadgar samt principprogram beslutas av ordinarie kongress
med två tredjedels majoritet av de som röstar i frågan eller med enkel majoritet av de som
röstar i frågan av två på varandra följande ordinarie kongresser.

15

Ändringar i §1, §2, §10, §11 och §12 behöver bifallas på två följande ordinarie kongresser
eller bifallas enhälligt.
20

§ 11. Stadgetolkning
Kongressen har rätt att tolka stadgarna. Mellan kongresser kan de förtroendevalda revisorerna
tolka stadgan genom gemensamt fattat beslut. Om det inte finns några revisorer tolkar
förbundsstyrelsen stadgarna mellan kongresserna.

25

§ 12. Upplösning
För beslut om förbundets upplösande krävs två tredjedels majoritet vid två på varandra

30

följande ordinarie kongresser. Upplöses förbundet ska dess tillgångar överföras till RFSLförbundet. Medlen ska av RFSL:s förbundsstyrelse användas till ungdomsverksamhet.

35

40

103

Kongressordlista
A

Acklamation
Ajournera

5

Ansvarsfrihet

Röstning genom ja-rop
Ta en paus i mötet
Kongressen godkänner styrelsens arbete under förra
mandatperioden

10

Arbetsordning
Avslag

B

Beslutsordning

Regler för årsmötet som beskriver till exempel hur ett val går till
Att säga nej till ett förslag
Den ordning beslut fattas i

15
Bifall
Bordläggning
20

Budget

D

Dagordning
Diskussionsforum

25

Att säga ja till ett förslag
Att skjuta upp ett beslut till ett senare tillfälle
Plan för beräknade intäkter och kostnader
Beskriver vilka frågor som ska behandlas under mötet
När alla närvarande samlas i mindre grupper för att diskutera och
skriva yrkanden men inte ta beslut

E

Enhälligt
Enkel majoritet

30

Alla är överens om ett beslut
Av de som har röstat får den del som är fler än hälften igenom sin
vilja

F

Fond
Förbund

35

Pengar som avsatts till ett visst ändamål
Den nationella samlingen av distrikt, föreningar, aktivistgrupper och
medlemmar

Förbundsordförande
Fördjupning
40

Person som leder styrelsen och är talesperson utåt
Ett sammanhang att ställa frågor och lära sig mer om utvalda förslag
som har lagts

Föredragningslista

I

Ideell förening

Samma sak som dagordning
En förening som inte har vinstintresse
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J

Justerare

Vald för att läsa igenom protokollet, ändra felaktigheter och att
signera det

Jämkning
Jäv

När två förslag väljer att gå ihop med varandra
Person med eget intresse i en viss fråga (som därför ofta avstår från
att rösta)

K

Kandidera
Kassör
Kongress

Att ställa upp till ett val
Person i styrelsen som har ekonomiansvar
Ett möte som samlar representanter från alla distrikt för att ta
beslut för det kommande året. Detta är det högst beslutande
organet i organisationen

Kongresspresspresidium

Mötesordförande som leder mötet och sekreterare som 		
skriver protokoll

Kontrapropositionsvotering

Används när det finns många olika förslag och det är 		

komplicerat att ta beslut. De olika förslagen ställs två mot två mot
varandra tills bara två förslag återstår. De ställs till sist mot varandra
i en huvudvotering

L
M

Ledamot Person som sitter i en styrelse
Mandatperiod
Motion

N

Nominera

O

Observatör
Ombud
Ordet är fritt

Tiden mellan ett val och ett annat
Förslag från medlemmar, föreningar eller distrikt till kongressen
Att föreslå en person till ett visst uppdrag
Medlem som är med på kongressen men inte har rösträtt
Medlem som är med på kongressen och har rösträtt
Mötesordförande öppnar upp för debatt och en kan skriva upp sig på
talarlistan

Ordningsfråga

Går före talarlistan men får enbart vara sakupplysningar
(att ge information) eller ta upp frågor som har att göra med
mötesordningen, som tidsbegränsning och streck i debatten, inte gå
in på själva sakfrågan

P

Plenum

När alla närvarande på kongressen är samlade och har möte
tillsammans

Praxis

Hur en organisation brukar göra i vissa frågor, men som inte är
grundat i regler

5
Procedurregler
Proposition

Av kongressen beslutade regler för hur kongressen ska gå till
Förslag från styrelsen i en viss fråga

10
Påverkanstorg

Den del av årsmötet där frågorna på dagordningen är uppdelad i
stationer där ombud kan diskutera frågorna djupare. Vid varje station
kan ombud och observatörer ge sina åsikter och diskutera med
varandra. Kan även kallas Åsiktstorg

15

R

Reservation
Revisor

20

Revisionsberättelse
Rösträknare

Att ta avstånd från ett beslut som kongressen tar
Vald person till att granska ekonomin och/eller verksamheten
Revisorernas granskning av ekonomin och/eller verksamheten
Vald person att räkna röster på kongressen. Detta görs när ”votering”
har ropats

25

S

Sekreterare
Sluten omröstning
Stadgar

Person som skriver ned besluten från mötet i ett protokoll
Att rösta genom att skriva vad en röstar på anonymt på en lapp
Regler som gäller för organisationen

30
Streck i debatten

Mötet beslutar att ingen mer får yttra sig i en fråga. Används när
diskussionerna blir långa och inga nya argument eller information
kommer upp.

35

Suppleant

En person som ersätter andra i styrelsen när de får förhinder eller
om någon slutar

T
40

Talarlista
Tidsbegränsning

Lista över de som begärt ordet och ska tala inför kongressen
Om kongressen är under tidspress kan en tidsbegränsning införas.
Kongresspresidiet tar då tid på talarna i talarstolen och har rätt att
avbryta dem när tiden tar slut.
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Tilläggsyrkande

V

Valberedning

Förslag om att lägga till någonting i ett förslag till beslut
Personer som får i uppdrag att lägga fram förslag på
förtroendevalda (tex styrelse och revisorer)
5

Verksamhetsberättelse		

Styrelsens berättelse om det förra verksamhetsåret

Vice förbundsordförande

Person i styrelsen som stöttar förbundsordföranden extra

Votering

Omröstning. Utropas i plenum när en misstänker att

10

kongressordförande inte vet om det var flest som röstade bifall
eller avslag

Y

Yrkande

Förslag till kongressen. Också kallat att-sats
15

Å

Årsmöte

Ä

Ändringsyrkande

Samma som kongress
Förslag om att ändra något i ett befintligt förslag
20

Congress Glossary

A

B

D

Swedish

English

Meaning

Acklamation

Acclamation

Voting by stating ”ja” / “yes”

Ajournera

Adjourn

Take a break during the
meeting

Ansvarsfrihet

Discharge

The congress approves the
work of the national board
during the previous term

Arbetsordning

Regulation

Rules that describe the
procedures for certain
things, like elections

Avslag

Refusal

To vote against a suggestion

Beslutsordning

Decision-making process

The order in which decisions
are made

Bifalla

Approve

To vote for a suggestion

Bordlägga

Postpone

Postpone a decision to later

Budget

Budget

Plan for estimated incomes
and expenses

Dagordning

Agenda

Describes which issues that
will be discussed during the
meeting
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10

E

F

Diskussionsforum

Discussion forum

When everyone present
meets up in smaller groups
to discuss and write
petitions, but not make
decisions

Enhälligt

Unanimously

When 100% agrees regarding
a decision

Enkel majoritet

Simple majority

When 51% or more agrees in
a decision

Fond

Fund

Money that has been
allocated for a specific
purpose

Förbund
Förbundsordförande

Federation
Chairperson

The national assembly of
districts, organizations,
activist groups and members
The person who leads
the national board and
the spokesperson for the
federation. Sometimes
referred to as the president

Fördjupning

Deepening

A context where you
can learn more and ask
questions regarding a
certain topic

Ideell förening

Non-profit organization

An organization who does
not work for a profit

Ideellt uppdrag

Volunteer job

Work without profit nor
salary

Intäkt

Income

Payments to the federation

Justerare

Adjustor

Elected to read through the
protocol, correct eventual
mistakes, and sign it

Jämkning

Adjust

When two suggestions are
combined into a single one

Jäv

Conflict of interests

When someone has personal
interest in a issue and is
asked to not vote in the
matter

Kandidera

Run, to

Running for a elected
position

Kassör

Treasurer

The person in the national
board who is main
responsible for the economy
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Kongress

Congress

A grand annual meeting
where representatives from
all districts meet to discuss
issues and make decisions
for the next term. It is the
highest decision making
body in the federation

Kongresspresidium

Congress presidium

Chair person/s who leads
the meeting and secretary/ is
who write protocol

Kontrapropositionsvotering

Suggestion versus
suggestion voting

A method that is used when
there are many suggestions
and complicated to make
a decision. Suggestions are
put two and two against each
other until two suggestions
remain. The last remaining
suggestions is put against
each other in a head voting

L

Ledamot

Board member

Someone who sits in a board

M

Mandatperiod

Term

The time between two
elections

Motion

Motion

Suggestions from members,
districts, organizations or
activist groups

Nominera

Nominate, to

To suggest someone to a
certain position

N
O

Observatör

Observer

Non-representatives
members who attends the
congress

Ombud

Representatives

Members who have been
elected to represent their
district and have the right to
vote

Ordet är fritt

Ordningsfråga

P

Plenum

Time for discussion

Point of order

Plenary meeting
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5

10

15

20

25

30

The chairperson of the
meeting opens up for
discussions: you can now
sign up on the speakers list

35

Question that goes before
the speakers list: the
question must ask for/give
additional information on a
topic or focus on the rules of
procedures

40

When everyone present
is gathered to discuss and
make decisions

5

Praxis

Common practice

How the federation usually
handle certain issues that is
not based in statues

Procedurregler

Rules of procedure

Rules that describe the
procedures for the congress

Proposition

Proposal

Suggestions from the
national board

Påverkanstorg

Discussion stations

Part of an annual meeting
where the issues on the
agenda are divided in
stations. All members can
discuss the issues at the
relevant station and write
down suggestions

Reservation

Reservation

To dissociate from one of the
congress’ decisions

Revisor

Auditor

Elected to examine the
organizations economy and/
or actions

Audit report

Short summary of the
auditor’s examination and
a recommendation for the
meeting

Rösträknare

Tellers

Elected to count votes
when someone asked for
“votering”

Sekreterare

Secretary

Elected to write down all
decisions from the congress
into the protocol

Sluten omröstning

Ballot

Election by writing down
your choice on a piece of
paper anonymously

Stadgar

Statues

Rules for the organization

Streck i debatten

End of discussion

The meeting decides to stop
the discussion. Is used when
the discussions becomes
long and no new arguments
or information is presented

Suppleant

Alternate

Someone who replaces
a board member if they
are impeded or decides to
leave the board. Sometimes
referred to as substitute

Talarlista

Speakers list

List over everyone who
wishes to talk in front of the
congress

10

15

R

Revisorsberättelse
20

25

S
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35
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T
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Tidsbegränsning

V

Time restrictions

Time restrictions can be
enforced if the congress
has time limitations. The
congress presidium clocks
all speakers and have right to
cut them off when the time
is up

Tilläggsyrkande

Additional suggestion

To expand an existing
suggestion with additional
suggestions

Valberedning

Nominating committee

Persons who are elected
to present a suggestion
of candidates to the next
annual meeting. Sometimes
referred to as election
committee

Verksamhetsberättelse

Annual report

The board’s summary of the
previous term

Vice förbundsordförande

Vice chairperson

Person in the board who
support the chairperson in
their work

Votering

Voting by card

Election by displaying your
voting card. Voting by card
may be requested when it
is uncertain which side who
gained most votes

Y

Yrkande

Suggestion

Suggestions to the congress.
Sometimes referred to as
“to-clause”

Å

Årsmöte

Annual meeting

The highest decision-making
body in a organization

Ä

Ändringsyrkande

Adjustment suggestion

5

10

15

20

25

30

To adjust an existing
suggestion

35

40
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#RFSLUngdom2021
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@rfslungdom
Kom ihåg att alltid fråga innan du
publicerar bilder där andras ansikten syns!

