KALLELSE TILL KONGRESS
Martina Hallins motto

VAR MED OCH
PÅVERKA!

Ingen annan kommer dö min död,
därför vill jag inte leva alla andras liv.

Vill du gå med i Fria
Relationsgruppen?
Mejla till friarelationer@rfsu.se,
eller gå med i den öppna facebookgruppen RFSU Stockholm Fria
Relationsgruppen.
Vill du följa Martina Hallin i sociala
medier hittar du henne på Instagram
som Modiga_Relationer

Kongressen är RFSU:s högsta beslutande instans,
då medlemmar från hela landet samlas för att mötas,
diskutera och besluta om organisationens inriktning
och mål, samt välja en ny förbundsstyrelse som ska leda
riksförbundet fram till nästa kongress.
Martina Hallin säger att hon
lever som soul sexual - det
är själarnas möte hon vill åt.

tisk och antalsneutrala äktenskap istället för
månggifte. Hon gläds åt att Skolverket vill
ändra ämnet Sex och samlevnad till Sex och
relationer.
Men medan det politiska påverkansarbetet
driver på en förändring i samhället i stort, är
det i de mellanmänskliga mötena och samtalen Martina Hallin känner att hon kan göra

skillnad för individer. För fem år sedan startade
hon upp ”Den existentiella samtalsgruppen” inom
RFSU Stockholm. Till skillnad från i många andra
RFSU-sammanhang tillåts deltagarna att vara
privata.
– RFSU har så många forum där man kan
sitta och tycka saker och ting. Det här är inte för
dem som har svar på allt, utan för dem som vågar
ställa sig själva de stora skälvande frågorna. Vi
utforskar tillsammans, och jag leder det utforskandet.
VID VARJE TRÄFF delar alla i gruppen en relationsrelaterad fråga de brottas med. Sedan väljs en
frågeställning ut och frågeställaren blir coachad
av Martina Hallin inför gruppen. Avslutningsvis reflekterar alla över vad det väckt i dem, och
Martina Hallin speglar det mot olika filosofiska
teman. Varje gång hon går från träffarna känner
hon sig hög på kärlek till människan.
– Det finns inget större än när människor öppnar sig inför, och känner igen sig i, varandra. Att
få vara med om det blir för mig en andlig upplevelse. Det gör att jag känner mig i kontakt med
något som är större än jag.
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Enligt tidigare beslut ska kongressen vara i Örebro
den 11-13 juni 2021, men på grund av coronapandemin är det troligt att den kommer att genomföras på
distans. Startdatum gäller som planerat men antalet
dagar och mötets upplägg kan komma att anpassas
utefter dessa förändrade förutsättningar.

Vill du vara med?
Ungefär hälften av deltagarna är ombud med
rösträtt. Dessa utses av RFSU:s lokalföreningar och
organisationsmedlemmar. Varje lokalförening har rätt
till minst två ombud. Därutöver fördelas 30 ombud
proportionellt mellan lokalföreningarna. Varje organisationsmedlem har rätt till ett ombud. Sista dag för
ombudsanmälan är den 11 mars.

Motionsregler
En motion är ett förslag från en medlem eller organisationsmedlem om någonting viktigt som riksförbundet bör göra, ändra eller på annat sätt ta ställning
till. Motioner ska skrivas in i mötesverktyget VoteIT
senast den 11 mars. Om förslaget ska komma från en
lokalförening måste det först läggas fram för föreningens årsmöte.

Nomineringsregler
Kongressen väljer en förbundsstyrelse, inklusive
förbundsordförande, samt valberedning och revisorer.
Medlemmar och organisationsmedlemmar ska nominera via nominera.se/rfsu senast den 20 december.

Möteshandlingar
Möteshandlingarna blir tillgängliga senast 30 dagar
innan kongressen.

Vill du veta mer?
Avgörande besked om kongressens genomförande
läggs upp på www.rfsu.se/kongress senast i mitten av
januari. Du kan redan nu gå med i medlemsgruppen
”RFSU:s kongress 2021” på Facebook för att hålla dig
uppdaterad, ställa frågor och diskutera med andra
medlemmar.

Läs mer om kongressen i stadgarna.

