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Tack för 2020!  

År 2020 har varit ett speciellt år för RFSU Örebro på grund av pandemin som satte hela världen på 

paus i början av året. Ett flertal av de aktiviteter som vi hade planerat att genomföra har inte kunnat 

genomföras till följd av krav på avstånd, låga deltagarantal och inställda mässor. I början av året 

kunde den mycket uppskattade sexualhistoriska vandringen på Örebro slott fortsätta och RFSU 

Örebros informatörer sexualupplyste i skolor, med särskilt fokus på kampanjen Vecka SEX. I takt 

med att hårdare restriktioner infördes tvingades vi både ställa in och ställa om till digitala aktiviteter. 

Såväl styrelsemöten, medlemsträffar och utbildning av nya informatörer har skett digitalt.  

Vi har hörts i podd och radio om porrdebatten, hållit en föreläsning om ungas sexualitet, arbetat med 

kommunikation och opinionsbildning. Vi har satsat på digitala tävlingar som blivit väldigt 

uppskattade. Det här är aktiviteter där både styrelsemedlemmar och medlemmar har engagerat sig 

och deltagit i, vilket vi i RFSU Örebro ser som så väldigt positivt. Vi har med glädje fortsatt 

utvecklandet av både medlemsaktiviteter och informatörsverksamheten och ser fram emot 2021, då 

vi bland annat startar upp det projekt vi beviljades medel för av Länsstyrelsen i Örebro län i december 

2020.  

/RFSU Örebros styrelse 

 

Föreningsarbete  
 

Nedan redogörs för det interna arbetet inom RFSU Örebro under 2020.  

 

RFSU Örebros styrelse 2020  

 

Under året har styrelsen bestått av:  

 

Hanna Knutsson, ordförande  

Max Pettersson, sekreterare  

Jan-Anders Andersson, kassör 

Miranda Wilhelmsson, informatörssamordnare  

Linda Petterson, kommunikatör 

Elina Lennström, suppleant 

Yousef Fakesh, ledamot – lämnade uppdraget i mars 2020. 

 

RFSU Örebro har haft 7 protokollförda möten under 2020, med uppehåll för sommarledighet. 

Styrelsen har sammanträtt mer sällan under det gångna året, detta på grund av situationen med 

covid-19 och den minskade verksamheten. Utöver detta har delar av styrelsen löpande under året haft 

olika slags arbetsmöten.   

 

Styrelseutbildning/kickoff 

Efter årsmötet träffades den nyvalda styrelsen en helg i början på mars för att ha en gemensam kickoff 

och styrelseutbildning. Vi lärde känna varandra, pratade om RFSU som organisation, RFSU Örebro 

som lokalförening och lade upp verksamhetsplaneringen för året.   
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Ordförandeträffar  

Föreningens ordförande Hanna Knutsson har medverkat vid ordförandekonferensens två träffar 

under året. Utöver detta har ordföranden även deltagit i olika arbetsgrupper som träffats mellan 

träffarna. Under hösten 2020 har kontakten med ordförandekonferens, förbundskansli och 

förbundsstyrelse utvecklats, ett arbete som fortsätter under kommande verksamhetsår. 

 

Nationella träffar 

År 2020 har medlemmar från RFSU Örebro deltagit vid flera nationella träffar, varav de flesta har 

hållits digitalt. Dessa var t ex Framtidens RFSU, Sextanten, medlemskonferensen och den nationella 

informatörsträffen. 

 

Kongressplanering 

RFSU Örebros styrelse har deltagit i planeringen för RFSU:s nationella kongress som hålls 11-13 juni 

2021. Planen var att kongressen skulle hållas i Örebro och därför deltog styrelsen i inledande 

planering, men på grund av pandemin har beslut fattats om en digital kongress.  

 

Projektansökning – Länsstyrelsen i Örebro län 

I december ansökte RFSU Örebros styrelse om och beviljades medel från Länssstyrelsen i Örebro län. 

Föreningen beviljades 86 874 kronor för att genomföra projektet ”Sex och samspel i Örebro län” 

under 2021. Syftet med projektet är att nå ut med skolinformatörspassen i hela länet i större 

utsträckning än tidigare. Projektmedlen ska bekosta 25 informatörspass och fem 

personalutbildningar samt arvode för projektsamordning. 

 

 

Medlemsverksamhet 
 

Pandemi och avstånd till trots – RFSU:s 

medlemsantal har nått nya höjder i år, 

medlemsrekord har slagits såväl lokalt som 

nationellt! RFSU Örebro uppnådde den 31 

december 2020 ett medlemsantal på 161 

personer, en ökning med hela 28 procent 

jämfört med föregående år!  

 
Grundutbildning 

I januari 2020 arrangerade föreningen en grundutbildning för medlemmar där ett tiotal deltagare 

medverkade. Syftet med utbildningen är att medlemmarna ska få kunskap om RFSU som 

organisation och hur en kan engagera sig som medlem såväl lokalt som nationellt och internationellt.  

 

Digitalt julmingel/medlemsträff 

Vi bjöd in våra medlemmar och andra intresserade på en digital variant av vår klassiska julavslutning. 

Vi ägnade oss åt en tillbakablick på vad som skett år 2020 såväl som en framåtspaning på vad som 

väntar 2021. Vi höll även i ett juligt quiz som resulterade i fin prisutdelning till deltagarna. Julminglet 

var en uppskattad aktivitet som lockade både etablerade och helt nya medlemmar.  
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Informatörsverksamhet 
 

Informatörsverksamheten under 2020 har 

präglats av såväl stiltje som rasande 

efterfrågan av pass. 

Under året har vi genomfört totalt 47 stycken 

baspass i länet, majoriteten inom Örebro 

kommun. Innan mars var slut hann vi med att 

hålla hela 41 baspass; intresset från skolorna 

har varit överväldigande och året rivstartades 

med två stora förfrågningar från Thoren 

Business School och Lekebergsskolan, på 12 

respektive 17 pass. Den stora satsningen på 

Lekebergsskolan uppmärksammades bland 

annat av SVT i samband med RFSU:s 

nationella kampanj Vecka SEX. 

 

I mars skärptes restriktionerna vilket resulterade i många ombokningar; den så efterlängtade 

informatörsutbildningen som skulle hållas i maj fick ställas in och resten av terminen gapade tom. Så 

fort det blev möjligt ropade skolorna efter pass igen, men bara 6 stycken hann hållas under hösten 

innan den andra vågen kom, vi tar nu med oss ett stort antal ombokningar in i 2021.  

 

Informatörsutbildning och informatörsvård 

Under året har RFSU Örebro bland annat arrangerat en fortbildning i metoden ”Vill du?”, som sex av 

våra informatörer valde att delta i. Vi planerade för och marknadsförde en informatörsutbildning 

under våren, den fick tyvärr ställas in på grund av pandemin. Vi hann även med en informatörsträff i 

januari, där det fanns utrymme för workshop och diskussioner. Under hösten började digitala 

lösningar ta form vilket möjliggjorde en digital föreläsning om porr för alla informatörer i Sverige. 

Tack vare detta kunde vi också genomföra en digital informatörsutbildning där nio nya informatörer 

utbildades. Informatörsvården har till största delen skett digitalt, främst via vår Facebook-grupp. 

 

 

Övriga aktiviteter 
 
Under verksamhetsåret 2020 har RFSU Örebro genomfört ett stort antal aktiviteter, även om en 

stor del av föreningens inplanerade aktiviteter fick ställas in till följd av pandemin. Här följer några 

exempel på vad vi hunnit med under året: 

 

Body Rights 2030-föreläsning  

Vi inledde årsmötet 2020 med en föreläsning om hur SRHR (sexuell och reproduktiv hälsa) hänger 

ihop med FN:s globala mål i Agenda 2030. Deltagarna fick möjlighet att lära sig mer om hur 

aborträtt, sexualundervisning och ickediskriminering är avgörande för att vi ska kunna uppnå 

målen med Agenda 2030. De fick lära sig mer om vilka problem som finns i världen idag kopplat till 

SRHR och vilka konsekvenser de får, men framförallt om vilka lösningar som finns och vad de kan 

göra för att engagera sig och bidra till en bättre värld. 
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Sexualhistorisk slottsvandring 

Den sexualhistoriska vandringen på Örebro Slott, 2019 års succé, genomfördes även under den första 

delen av år 2020. Vandringen utformades av vår egen sexualupplysare Simon, som också arbetar på 

slottet, tillsammans med vår ordförande Hanna. Idén kom till under en medlemsträff med RFSU och 

vi är mycket stolta över samarbetet med Örebrokompaniet och Örebro slottet. Deltagarna på den 

sexualhistoriska slottsvandringen kom att ta del av hundratals år av sexualitetens historia. Vilka 

sexställningar var egentligen okej under Gustav Vasas tid och vilka kunde innebära dödsstraff? Den 

sexualhistoriska vandringen var mycket uppskattad och satte RFSU på kartan även för den vanliga 

Örebroaren.  

 

Poddinspelning tillsammans med Örebro kommun 

Debatten om porr har gått het under hösten. RFSU Örebro kontaktades av Örebro kommuns 

socialtjänst. Verksamheten Föräldrastöd driver en podd som heter ”Tonårstiden – hur svårt kan det 

va?”, som lyfter ämnen som rör unga och tonårstiden. Podden riktar sig till tonårsföräldrar men även 

till yrkesverksamma som möter unga i sitt arbete. RFSU Örebros ordförande Hanna bjöds in till 

podden för att prata om porr, hur ungdomars tankar kring porr ser ut och hur vuxna kan prata med 

unga om porr. Avsnittet kommer att finnas tillgängligt i februari 2021 

 

Föreläsning om unga, sex och relationer

Hanna och Elina från RFSU Örebro höll en 

föreläsning för nätverket Ladies Circle på tema 

“unga, sex och relationer”. Vi pratade om 

sexualundervisningen då och nu, vilka 

utmaningar som finns i skolans 

sexualundervisning idag och vad unga själva 

vill prata och lära sig mer om. Vi diskuterade 

även ungas sexualitet idag och pratade om hur 

RFSU samtalar med unga om allt från porr till 

lustanatomi. 

 

 

 

 

 

 

Kommunikation och opinionsbildning 
 

Under 2020 har vår kommunikation och opinionsbildning främst skett digitalt. Vi har kommit på 

många nya kreativa sätt att skapa engagemang och synliggöra våra frågor, vi har även hunnit med att 

synas en del i media. Här nedan följer några exempel på vad vi genomfört under 2020: 

 

Intervju med SVT i samband med Vecka SEX  

Lekebergsskolan i Fjugesta fick besök av SVT i samband med att informatörer från RFSU Örebro 

sexualupplyste på skolan som en del av kampanjen Vecka SEX. SVT intervjuade informatören 

Beatrice, några elever och skolans kurator. Se inslagen på SVT eller på vår Facebooksida. 

 

Porrsnack i P4 Örebro  

I september så gästade RFSU Örebros ordförande Hanna p4 Örebro för att kommentera beslutet och 

prata om porr, vikten av en bred sexualundervisning och ungas behov av trygga vuxna att prata med 

om sex och relationer. Länk till inslaget hittar ni i RFSU Örebros Instagram stories. 
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Stå upp för aborträtten 

Den 28 september var det den internationella dagen för säkra aborter. Detta uppmärksammade RFSU 

Örebro genom att posta en bild i våra sociala medier med hashtaggen #ståuppföraborträtten 

tillsammans med viktiga fakta om aborträtten och varför vi måste fortsätta stå upp för den.   

  

World aids day och Transgender day of remembrance 

World aids day och Transgender day of remembrance är två viktiga dagar som RFSU Örebro vill 

uppmärksamma årligen. I år gjordes detta via inlägg på våra sociala medier. 

 

 

Tomeks initiativ för aborträtten i Polen 

Vår medlem Tomek Kubisztal tog under hösten 

2020 initiativ till en insamling för 

aborträttsaktivister i Polen. Bakgrunden till 

insamlingen är att Polens redan otroligt 

stränga lagstiftning riskerade att skärpas 

ytterligare. Enorma protester genomfördes i 

landet och även internationellt uppmärksam-

mades det katastrofala lagförslaget som skulle 

innebära att rätten till lagliga aborter i Polen i 

stort sett försvinner.  

 

Tomek gjorde ett inlägg i RFSU:s nationella 

medlemsgrupp på Facebook, där han startade 

en egen insamling till aborträttsorganisationen 

Federa. Detta uppmärksammades av såväl 

förbundsstyrelse som förbundskansli, vilket 

ledde till att RFSU:s kansli organiserade en 

särskild insamlingskampanj i sociala medier 

till förmån för Federa. I slutet av oktober hade 

insamlingen resulterat i donationer på över 

24 000 kr. Insamlingen pågår fortfarande

Digitala tävlingar  

Ett år som detta när pandemin tvingar till avstånd har vi lagt in extra växel för roliga digitala tävlingar. 

Tack vare vår kreativa kommunikatör Linda Pettersson har våra följare på sociala medier fått hitta 

klittan, rita en RFSU-kyckling till påsk och måla spöken till Halloween. Till Earth hour passade vi på 

att dela med oss av klimatsmarta tips för sexleksaker. RFSU Örebro visar med stolthet upp vad vår 

grymma kommunikatör kan skapa för illustrationer i kombination med att vi sprider glädje på sociala 

medier. Lindas arbete uppmärksammades av RFSU:s förbundskansli som bad henne designa en bild 

inför internationella mensdagen, bilden användes sedan i en nationell tävling.  

 


