ORGANISATION
RFSU Stockholm har vuxit de senaste åren, både i omsättning och i antal anställda. Detta har
synliggjort och förstärkt behovet av tydligare långsiktighet i organisationen, både i termer av
ekonomisk stabilitet såväl som ideologisk styrning. Inom förbundet pågår processen Framtidens
RFSU som ska landa i en långsiktig strategi för hela RFSU. RFSU Stockholm har dock ett tydligt
behov av styrning och riktning innan förbundets strategi är på plats och kan implementeras, och
kommer under 2020 därför fortsätta det påbörjade arbetet med att ta fram ett strategidokument för
lokalföreningen, som ska ligga till grund för nästa års verksamhetsplan.

MEDELEMSVERKSAMHET
Under 2019 slog RFSU Stockholm medlemsrekord! 2020 kommer vi verka för att fortsätta öka
medlemsantalet och samtidigt arbeta för att behålla de medlemmar vi redan har: det ska kännas
viktigt att vara medlem i RFSU. Vi ska vara en växande medlemsorganisation där medlemmarnas
engagemang får utrymme och uppmuntras. Det gör vi genom att satsa på medlemsrekrytering och
öppna medlemsevenemang, genom att synliggöra bredden av den ideella verksamheten och hitta
sätt att förenkla för medlemmar som vill bli mer aktiva i organisationen.

OPINION OCH POLITISK PÅVERKAN

Under 2020 kommer RFSU Stockholm lägga fokus på opinionsarbete och politisk påverkan. Vi
behöver vara en tydligare politisk röst och vara en aktiv del av den sexualpolitiska debatten i
regionen. Detta gör vi genom att på ett strukturerat sätt bevaka politiska beslut, genom att ha
enskilda möten med beslutsfattare och genom att delta i hearings och samråd med det offentliga. Vi
gör det också genom att på ett tydligare sätt bygga relationer med andra aktörer i Stockholms
civilsamhälle som delar våra värderingar.

KÄRNVERKSAMHETEN
RFSU Stockholm är Stockholmsregionens största sexualupplysande aktör, där upplysningen i hög
grad riktar sig till unga. Samtidigt ökar den verksamhet som riktar sig till vuxna i ungas
närhet/yrkesverksamma varje år. Vi kommer att fortsätta verka inom skolan som är vår största
arena för samtal, men också möta unga på fritidsarenan eller i hemmet. RFSU Stockholm kommer
också att fortsätta rikta sig till vuxna i ungas närhet/yrkesverksamma, såsom lärare, elevhälsa,
fritidsledare eller familjehem.
RFSU Stockholms verksamhet kommer att fortsätta att utgå från normmedvetet perspektiv och
strävan efter att vara inkluderande och relevant för så många som möjligt. Vi arbetar särskilt med
frågor om antirasism och tillgänglighet.
Vi kommer att fortsätta använda RFSU-pedagogiken där vi reflekterar och diskuterar tillsammans
med unga och möts i dialog, med ungas verklighet i fokus. RFSU-pedagogiken har utgångspunkten
att sexualiteten kan vara en källa till glädje och njutning, den inkluderar lustperspektiv och
egenmakt, och skambelägger inte genom pekpinnar. Sexualupplysning och sexualundervisning sker
effektivast i ett ekosystem, där flera olika aktörer kan möta ungas funderingar och behov, i olika
kanaler och vid flera tidpunkter i livet och vi kommer att fortsätta att verka på flera arenor och för
flera målgrupper, med ungas sexuella hälsa i fokus.

PRIORITERADE UTVECKLINGSOMRÅDEN UNDER 2020
Utöver ovanstående verksamhet vill vi också särskilt utveckla följande:


Helhetsgrepp sexualupplysning för unga med särskilt fokus på riskutsatta unga
Vi vill utveckla våra modeller för att bidra till en helhetssyn och ha beredskap att främja
ungas sexuella hälsa på fler arenor och med fler metoder. Det kan handla om att möta
personal inom socialt arbete, utveckla metoder för internet och sociala medier, samt utveckla
nya samarbeten, gärna med aktörer i socioekonomiskt utsatta områden.



Breddad finansieringsbas
Vi ska under 2020 ansöka om medel för vår verksamhet hos minst en ny finansiär.



Breddad rekrytering
Vi ser ett fortsatt behov av att arbeta med att diversifiera vilka RFSU Stockholm är där
mångfalden i medlemsbasen också återspeglas i alla delar av organisationen. Vi ser behovet
av att öka mångfalden och representationen på alla nivåer: personal, informatörer,
medlemmar och förtroendevalda.



Fördjupad implementering av “Sex i rörelse”
Projektet “Sex i rörelse” avslutades under 2019 och har värdefull kunskap att implementeras
i RFSU Stockholms verksamhet.



Fokusområden:
Följande områden vill vi bevaka och utveckla extra under 2020:
- maskulinitet
- porr
- våldsprevention

FÖRSLAG TILL BESLUT
Styrelsen föreslår årsmötet
att anta Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2020

