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Motioner till kongressen 2021 – Så funkar det
Motioner lämnas in via: rfsu.voteit.se/motion-2021 senast den 11 mars.

Allmänt om motioner
En motion är ett förslag till om någonting viktigt som RFSU ska göra, ändra eller på annat 
sätt ta ställning till.

Alla medlemmar, lokalföreningar och organisationsmedlemmar får lämna in motioner till 
kongressen. 

Innehåll
Motioner kan i princip handla om vilken fråga som helst som förslagsställaren tycker är vik-
tig för RFSU, men i praktiken behöver de handla om strategiskt relevanta frågor för riksför-
bundet att diskutera och besluta om. Exempelvis nya sexualpolitiska ställningstaganden och 
verksamhetsområden samt organisationsfrågor såsom medlemsavgifter, stadgeändringar och 
andra gemensamma regelverk.

Förslag om mer verksamhetsnära frågor ställs företrädesvis till det lokala årsmötet, till en 
lokal styrelse, till förbundsstyrelsen, ordförandekonferensen eller, om förslaget avser detaljer 
inom verksamheterna, direkt till berörd enhet på förbundskansliet eller till det lokala kans-
liet.

Håll din motion kortfattad och begriplig för den oinsatte. Med tydliga och avgränsade förslag 
att ta ställning till.

Upplägg
Inledning

I inledningen skriver du en kortfattad ingång till ämnet som du vill motionera kring. 

Brödtext

Det är här du argumenterar för din sak. Utveckla gärna dina ståndpunkter och ge en läsarna 
en bakgrund och ett sammanhang. Beskriv varför det är viktigt att kongressen fattar beslut i 
frågan. Observera att argumentationen i brödtexten inte är en del av det eventuella kongress-
beslutet om att bifalla din motion.

Att-satser

Det är enbart att-satserna som kan gå vidare till beslut. Var därför noga med att de varken är 
för vagt formulerade eller för långa, så att de varken kan misstolkas eller bli för komplicerade 
att förstå och behandla. Kort och koncist. Dela gärna upp det du vill att kongressen ska fatta 

https://rfsu.voteit.se/motion-2021
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beslut om i flera att-satser. Detta möjliggör kompromisser och behandlingen under kongres-
sens beredningsprocess.

Övrigt
Ta gärna reda på om frågan är ny för RFSU eller om den redan har varit uppe på en tidigare 
kongress. Hur formulerades frågan då och vad beslutades? Kanske jobbar vi redan med frå-
gan utan att det märks utåt?

En motion har mer tyngd om flera personer står bakom. Är du medlem i en lokalförening kan 
det vara en fördel om årsmötet står bakom motionen, men alla motioner ska behandlas lika, 
oavsett avsändare. Om en lokalförening ska stå som avsändare måste motionen först godkän-
nas av det lokala årsmötet. Antingen i form av ett förslag från föreningens styrelse, eller från 
en eller flera av lokalföreningens medlemmar.

Motioner från organisationsmedlemmar måste vara fastställda av respektive styrelse.

Facebookgruppen ”RFSU:s kongress 2021” är kongressens inofficiella samlingsplats, eller 
“foajé”, innan det formella mötet drar igång. Här publiceras allt som har med kongressen att 
göra, som till exempel förbundsstyrelsens förslag (propositioner), praktisk info och de senaste 
nyheterna. Det är här du enklast kan ta reda på om (och i så fall hur) frågan som du vill mo-
tionera om har hanterats tidigare, och hitta fler medlemmar som vill vara med att utveckla 
och kanske underteckna ditt förslag. Det kan bli en bra temperaturmätare för hur motionen 
kommer att tas emot av kongressen. 

När och hur lämnas en motion in?
Motionsstoppet, dvs sista datum att lämna in en motion, är torsdagen den 11 mars klockan 
23:59. Tänk på att din lokalförening sannolikt har en tidigare deadline för motioner till ert 
årsmöte, om du vill att din förening ska ställa sig bakom förslaget.

Inför denna kongress skrivs motioner in i kongressens ärende- och beslutshanteringssystem 
VoteIT, som nås via adressen; rfsu.voteit.se/motion-2021.

I VoteIT kommer sedan motionerna att diskuteras både innan och under kongressen, samt 
alla beslut fattas och omröstningar äga rum.

Har du använt VoteIT förut, vid tidigare kongresser och årsmöten inom RFSU, använder du 
samma personliga inlogg. Är du ny användare behöver du registrera dig först. Det är enkelt 
och går fort och görs på startsidan.

Eftersom alla motionärer (förslagsställare) behöver vara medlemmar i RFSU stäms de av mot 
medlemsregistret. Eventuella obehöriga användare och förslag rensas bort om medlemskap 
eller identitet inte går att verifiera. Var därför noga med att de användaruppgifter du anger i 
VoteIT är samma, eller tydligt kopplade till, dina uppgifter i medlemsregistret.

https://rfsu.voteit.se/motion-2021
https://www.facebook.com/groups/372748684042303
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Motioner från organisationsmedlemmar bör lämnas in av den företrädare som ska vara om-
bud på kongressen. Hen behöver alltså inte vara enskild medlem i RFSU, men det skadar ju 
inte :)

Glöm inte att lägga upp motionen som pdf-fil i Facebookgruppen, efter att du lämnat in den i 
VoteIT, om du vill starta diskussionen om det färdiga förslaget med en gång. Diskussionerna 
på Facebook är dock inte del av den formella beredningen och förs inte över till VoteIT när 
kongressen öppnar.

Motionssvar
Efter motionsstoppet diskuterar förbundsstyrelsen motionerna tillsammans med sakkun-
niga på förbundskansliet och skriver sedan motionssvar. Syftet med svaren är att tydliggöra 
förbundsstyrelsens inställning till varje enskilt förslag. Motionssvaren ingår i kongresshand-
lingarna och innehåller förbundsstyrelsens egna förslag om hur kongressen ska besluta i 
varje ärende, utefter följande alternativ:

Bifall = Ja. Avslag = Nej. Besvarad = Ett arbete pågår/är planerat, eller så ses att-satsen inte 
som relevant.

Vad händer sedan?
Behandling och beslut

Motionerna hanteras inför och under kongressen i VoteIT. Där kan de diskuteras, stötas och 
blötas av andra RFSU:are. Att-satserna (förslagen) kan omförhandlas och utvecklas som del 
av kongressens beredningsprocess.

Kongressens presidium leder mötet och håller i omröstningarna som leder fram till beslut i 
varje enskilt ärende.

När ett möte genomförs på distans i är det vanligaste att rösta i systemet, även i frågor där 
alla verkar överens.

Alla beslut dokumenteras i protokollet.

Avslag

Avslås motionen av kongressen kanske din fråga inte var tillräckligt väl förberedd. Eller så 
var helt enkelt majoriteten av RFSU:s kongressombud av en annan åsikt än din.

Bifall

Får motionen bifall av kongressen har du varit med och påverkat RFSU:s inriktning. Grattis!
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Efter kongressen
När kongressen är avslutad ansvarar förbundsstyrelsen för att kongressens beslut genomförs. 
Vanligtvis delegeras det praktiska genomförandet till förbundskansliet. Men det är inte bara 
förbundsstyrelsen som ansvarar för att kongressbesluten genomförs. Lokalföreningarna är 
fristående organisationer inom riksförbundet med ett eget ansvar att följa de riktlinjer och 
beslut som kongressen fattar. I slutändan har alla ett gemensamt ansvar för att besluten ge-
nomförs på ett så bra sätt som möjligt.

Vissa frågor handlar om en engångsinsats, exempelvis en stadgeändring eller ett policybeslut. 
Andra frågor av mer politisk karaktär kan behövas följas upp eller utvecklas. Tycker du att vi 
ska gå vidare på något sätt, eller rent utav har kommit på ett nytt förslag, kan du skriva en ny 
motion till nästa kongress.

Exempel
Denna motion lades fram för kongressen 2017 i Linköping:

Skrota begreppet Sex och samlevnad

Då och dyker begreppet sex och samlevnad upp ute i den breda sexdiskussionen ut-
anför organisationen. Det är en injobbad och efterhängsen, men överspelad relik från 
det förflutna, som handlade om att förbereda unga för ett normativt vuxenliv. Ömsom 
används det trots detta tyvärr även inom RFSU. Jag föreställer mig att detta sker på 
ren rutin men för varje år känns begreppet allt mer otidsenligt, bakvänt och opassande. 
Det borde rimligen vara dags att göra sig av med begreppet nu.  Till att börja med har 
den sexualpolitiska debatten både hos oss och i samhället i övrigt sedan länge gått förbi 
själva det tänk som ligger bakom formuleringen, men samlevnad kan heller inte sägas 
vara  mer knutet till eller lämpat att para ihop med sexualitet än en mängd andra ord 
och begrepp. Få skulle till exempel idag ens drömma om att vårdslöst använda en etikett 
som “sex och kärlek”, ändå brukas fortfarande sex och samlevnad, trots att den får sägas 
vara betydligt mindre given och mer exkluderande. Det är naturligtvis olyckligt när en 
allt mer normkritisk organisation  som i stor utsträckning ägnar sig åt information rik-
tad just till unga, på ren rutin eller av eftergivenhet använder sig av termer som förmed-
lar så mycket normativitet. Samlevnad har dessutom i mycket få fall speciellt mycket 
med denna grupps sexuella verklighet att göra.

Jag yrkar att kongressen beslutar

att RFSU i fortsättningen ska undvika att använda termen “sex och samlevnad” annat 
än i fall där man syftar direkt på något som redan bär en etiketten (till exempel under-
visning, projekt, bokutgåvor, studiematerial eller liknande).

att RFSU vid eventuella nytryck av skrifter, eller vid återpubliceringar av informations-
texter där termen förekommer – och där det inte fungerar att bara stryka den - ersätta 
den med “sex och relationer”
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Förbundsstyrelsens svar:

Motionären konstaterar att begreppet sex och samlevnad ibland används i samhället, 
men även inom RFSU, rutinmässigt trots att det är ett otidsenligt och opassande be-
grepp för vad som åsyftas. Motionären föreslår därför att vi ska undvika begreppet och 
istället prata om sex och relationer.

Förbundsstyrelsen tackar för motionen och instämmer med motionären. Begreppet är 
otidsenligt och rymmer inte alla de relationer RFSU vill prata om. RFSU liksom allt 
oftare myndigheter använder därför även andra begrepp. Exempelvis är ”Sex och Sam-
levnad” fortfarande ett begrepp som används i styrdokument när det talas om rektors 
ansvar. I andra delar av samma dokument är istället begrepp som sexualitet, relationer 
och jämställdhet vanligt förekommande. På RFSU använder vi ofta även begreppet 
”Sexualundervisning” kort och gott.

Eftersom ”Sex och samlevnad” är ett så etablerat begrepp tror inte förbundsstyrelsen att 
det helt går att skrota vilket antyds i rubriken. Däremot, som motionären föreslår, bör 
begreppet undvikas och endast användas där det behöver göras en referens till just ”Sex 
och samlevnad”. ”Sex och relationer” eller ”sexualundervisning” i förekommande fall är 
bra alternativa begrepp.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen

att bifalla båda att-satserna.

Under mötet debatterades motionen och den andra att-satsen ändrades något, innan 
kongressen beslutade att bifalla följande att-satser:

att RFSU i fortsättningen ska undvika att använda termen ”sex och samlevnad” annat 
än i fall där man syftar direkt på något som redan bär en etikett (till exempel undervis-
ning, projekt, bokutgåvor, studiematerial eller liknande).

att RFSU vid eventuella nytryck av skrifter, eller vid återpubliceringar av informations-
texter där termen förekommer – och där det inte fungerar att bara stryka den – ersätta 
den med ”sex och relationer”, “sexualundervisning” eller liknande begrepp, beroende på 
kontext.

Därefter började RFSU använda begreppet “sex och relationer” istället för “sex och samlev-
nad”. Ett språkbruk som strax därefter fick genomslag inom skolvärlden, bland myndigheter 
och andra upplysningsorganisationer.


