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RFSU Stockholm har en bred verksamhet som når ut till många av länets invånare. 
Styrelsen anser att den verksamhet som föreningen bedriver spelar en viktig roll i 
Stockholms utveckling och bidrar till ett hållbart och mer upplyst samhälle. Under 2019 ska 
RFSU Stockholm därför ta ansvar för att bidra till att de globala målen för hållbar utveckling 
uppnås. RFSU Stockholm är samtidigt en del av RFSU och vill bidra till hela förbundets 
utveckling. Verksamheten för 2019 ska därför ta avstamp i två dokument: RFSU:s Vision 
2020 och FN:s globala mål för hållbar utveckling Agenda 2030. I Agenda 2030 ska särskilt 
fokus ligga på mål 3 – Hälsa och välbefinnande, samt mål 5 – Jämställdhet. 
  
Ett särskilt fokusområde för 2019 är våldsprevention. Det finns en ökad efterfrågan på 
metoder och kunskap kring detta tema och det ska därför vara utgångspunkten i RFSU 
Stockholms deltagande i konferenser eller mässor, aktiviteter i sociala medier vid särskilt 
uppmärksammade dagar (exempelvis Internationella kvinnodagen eller Transgender Day of 
Remembrance) samt eventuella debattartiklar och liknande utspel. 
  
Medlemmar och engagemang 
RFSU Stockholm är en medlemsförening och medlemmarna är grunden i en långsiktigt 
hållbar och levande förening. Under 2019 ska RFSU Stockholm fokusera på att öka antalet 
medlemmar, behålla de redan befintliga och öka det ideella engagemanget i föreningen. Ett 
ökat medlemsantal ska uppnås genom att styrelsen ska planera och genomföra en 
medlemsrekryteringskampanj. För att försöka nå ut till nya målgrupper ska styrelsen se över 
vilka föreningar, organisationer och nätverk som skulle kunna vara samarbetspartners till 
RFSU Stockholm. För att behålla redan befintliga medlemmar och öka engagemanget ska 
styrelsen tillsammans med föreningssekreteraren se över hur vi kan sänka trösklarna för 
ideellt engagemang (exempelvis genom att formulera volontäruppdrag), tillgängliggöra 
organisationens formalia, normer och rutiner så att alla medlemmar känner sig välkomna, 
samt arbeta fram nya rutiner för medlemsvård. Medlemsutveckling och medlemsvård ska 
också vara en del av den femårsstrategi som ska tas fram under året. 
  
 
 
 
Strategi 



Föreningen saknar idag en mer långsiktig strategisk plan. Under 2019 ska därför styrelsen 
leda arbetet för att tillsammans med kansliet ta fram en femårsstrategi. Denna strategi ska 
innefatta: 

-       att uppnå en långsiktig och hållbar finansiering av föreningen 
-       medlemsutveckling: ett ökat medlemsantal 
-       medlemsvård och ett starkt medlemsengagemang 
-       att förankra föreningen i Stockholms kranskommuner 
-       ökad kännedom om föreningen 

  
Kommunikation 
Föreningen har ett behov av ett sammanhållet och planerat kommunikationsarbete, dels för 
att sprida det material och de metoder som kansliet tar fram, dels för att öka kännedomen 
om föreningen och nå ut till fler potentiella medlemmar. För att åstadkomma detta ska en 
kommunikatörstjänst upprättas på kansliet. 
  
Politisk påverkan 
Styrelsen ska under året ta ett samlat grepp kring arbetet med politisk påverkan. Det finns 
en ny politisk majoritet i Stockholms stad vars politiska prioriteringar särskilt behöver följas. 
Det politiska påverkansarbetet kommer bland annat att ske genom en översyn och eventuell 
uppdatering av de politiska programmen (bilaga 3), samt enskilda möten med kommun- och 
landstingspolitiker. 
  
Sexualupplysning 
Föreningens upplysningsverksamhet kommer under 2019 i högre grad rikta sig mot vuxna 
för att genom dem nå ut till unga. Det handlar exempelvis om fritidsledare, personal på HVB-
hem och lärare. För att kvalitetssäkra upplysningsverksamheten ska kansliet ta del av 
forskning kring ämnet, bland annat genom att besöka National Sexual Health Conference i 
Chicago. Utöver de metodutvecklande projekt som föreningen redan driver ska existerande 
metoder kvalitetssäkras genom att implementera resultaten från den utvärdering av 
basverksamheten som genomfördes 2018. Under året kommer kansliet även att lansera nya 
metodmaterial och arbeta för att sprida dessa till berörda målgrupper och allmänheten. 


