
 

 



 

Föreningsarbete 

Styrelsearbete 

Styrelsen har under året bestått av 5 ledamöter och 2 suppleanter. Posterna inom styrelsen 

har bestått av en ordförande, en vice ordförande, en sekreterare, en kassör samt 3 

ledamöter (ordinarie och suppleanter) med olika ansvarsområden. Efter sommaren avgick 

en styrelseledamot.  

 

RFSU Uppsalas styrelse har haft 14 protokollförda styrelsemöten under verksamhetsåret 

som gått. Mötena har hållits med ungefär tre veckors mellanrum med uppehåll i juli. Utöver 

dessa möten har styrelsen genomfört ett antal planeringsdagar. 

Styrelseutbildning 

Styrelsen deltog i en styrelseutbildning i början av verksamhetsåret, ledd av en utbildare 

bokad av RFSUs föreningsutvecklare. Eftersom att en större del av styrelsen satt kvar sedan 

året tidigare låg fokus på roll- och ansvarsfördelning. Gruppen fick fördjupade kunskaper 

kring styrelsearbete samt tillfälle att lära känna varandra bättre. 

Ordförandeträff 

RFSU Uppsalas ordförande och vice ordförande har under året deltagit i de två 

ordförandeträffar som förbundet har anordnat i april och december för kompetensutveckling 

och erfarenhetsutbyte. I april informerade förbundet om RFSU:s valkampanj och arbete för 

en bättre förlossningsvård samt höll en fortbildning om sexuella trakasserier och RFSU:s 

handlingsplan för detta. Ordförandeträffen i december fokuserade på en genomgång av 

RFSU:s sexualpolitiska prioriteringar för 2018-2019. 

Ansökningar 

Utöver styrelsemötena har styrelsen tillsammans med de anställda undersökt vilka möjliga 

bidrag som föreningen kan söka för ekonomiskt stöd. Styrelsen har också gått igenom 

ansökningar som de anställda, Anna Due, Matilda Strömberg och Maria Hyllengren har 

skrivit och kommit med feedback på dessa. 



Gemensamma aktiviteter för styrelse och kansli 

Under våren hölls en inledande Kick Off tillsammans med kansliet bestående av middag och 

musikquiz på en restaurang i Uppsala och som sommar- respektive vinteravslutning ett 

restaurangbesök. Syftet med aktiviteterna var att stärka sammanhållningen och de var 

uppskattade av samtliga närvarande.  

Anställningar inom RFSU Uppsala 
RFSU Uppsala har under 2018 haft tre till två personer anställda på kansliet. Matilda 

Strömberg hade en tillsvidareanställning med 80% tjänstgöringsgrad och Anna Due hade 

inledningsvis en tillsvidareanställning med 60% tjänstgöringsgrad som utökades till 80%, 

med start våren 2019. Under Anna Dues föräldraledighet våren 2018 agerade Maria 

Hyllengren som hennes vikarie samt projektledare för Småkommuns-projektet.  

Anna Due kommer under vårterminen 2019 vara föräldraledig och Amanda Kälvemark har 

under hösten rekryterats som vikarie för Anna och är anställd med 60% tjänstgöring. RFSU 

Uppsala har dessutom fått beviljat finansiella medel för att under 2019 anställa en 

verksamhetschef. Bidraget motsvarar en 20% anställning under 12 månader, men eftersom 

en rekrytering ännu inte har skett kommer tjänstgöringsgraden ligga på en högre procent. 

Dock under en kortare period om ej fortsatt finansiering ges.  

Medlemsfokus 

Medlemsstatistik 

Eftersom att föreningen nationellt under året har genomfört ett byte av leverantör för 

medlemsservice finns ingen aktuell medlemsstatistik till förfogande.  

Grundutbildning 

En grundutbildning genomfördes en heldag 11 november samt en onsdagkväll 14 november. 

Under utbildningen informerades om RFSU:s arbete och möjliga sätt att engagera sig och 

olika sexualpolitiska frågor och normer om kön och sexualitet diskuterades. Information om 

utbildningen spreds via affischer uppsatta på olika ställen i Uppsala, via medlemsmailen och 

på Facebook. Totalt deltog fyra nya medlemmar och en styrelsemedlem i utbildningen. 



Utbildningen hölls av två RFSU-utbildare från den nationella utbildarbanken samt två 

styrelsemedlemmar.  

Utåtriktad verksamhet 

Föreläsningsserie 

Det samarbete som under hösten 2017 initierades med Folkuniversitetet utmynnade under 

våren i en föreläsningsserie i fyra delar. Folkuniversitetet stod för arvode till föreläsarna samt 

visst stöd i planeringen, medan utformandet av föreläsningarna var upp till RFSU Uppsala 

själva. Planeringsarbetet skedde inom ramen för det sexualpolitiska nätverk som skapades 

under hösten 2017. Folkuniversitetets grundläggande krav var att föreläsningarnas teman 

skulle vara anknutna till forskning samt vara öppna gratis för allmänheten, för att skapa 

kontaktyta mellan universitet, civilsamhälle och allmänhet. Detta passade väl ihop med 

RFSU:s övergripande mål att sprida en kunskapsbaserad och öppen syn på sexualfrågor, 

men gav också en möjlighet att prova ett annat sammanhang för sexualupplysning med nya 

målgrupper. 

 

Den första föreläsningen 1 mars höll RFSU Uppsalas före detta styrelseledamot, forskaren 

Jessica Påfs, som föreläste med temat “Fontänorgasmen – glorifierad, mystifierad och 

censurerad”. 30 personer deltog. Föreläsningen hölls i lokalen Kollaboratoriet. Föreläsning 

nummer två hölls i hörsal 2 i Ekonomikum den 4 april av forskaren Lise Eriksson på temat 

“Surrogatmödraskap”. 74 personer deltog. Den tredje föreläsningen hölls 24 april i 

Kollaboratoriet av RFSU Uppsalas styrelseledamot forskaren Anna Wahlberg med 

forskarkollegan Malin Jordal, på tema “Könsstympning och klitoriskonstruktion”. 46 personer 

deltog. Sista föreläsningen hölls 7 maj med forskaren Lena Gunnarsson på temat 

“Samtyckets gråzoner”. 47 personer deltog.  

 

Utan hänsyn till att samma besökare kan ha deltagit flera gånger har evenemangen alltså 

nått ut till 197 personer, i genomsnitt 49,3 personer per gång. För samtliga föreläsningar var 

en minoritet av gästerna tidigare medlemmar i RFSU, vilket tyder på att vi nådde ut till nya 

målgrupper. 



Barnvagnsmarschen 

Årets barnvagnsmarsch den 26 maj blev mycket lyckad med runt 30 personer som 

samlades på Stora torget och marscherade mot mödradödlighet. Några från styrelsen och 

några medlemmar deltog under dagen. Projektledare i år var Anna Gustavsson från 

styrelsen och medlemmen Mio Sissela Wixeus. RFSU Uppsala bjöd iin tre aktörer; Karin 

Hellström från barnmorskeförbundet, Feministkören och Karin Kajjan Andersson. Karin 

Kajjan blev tyvärr sjuk och kunde inte medverka detta år. Även representanter från 

vårdförbundet fanns på plats. Vi delade ut barnvagnsskydd och hälsade alla välkomna innan 

de inbjudna talarna höll sina tal. Vi marscherade längs med ån och slutligen tillbaka till Stora 

torget för ett tacktal av Anna Gustavsson från RFSU Uppsalas styrelse. 

#Metoo  

Hösten 2017 började #metoo spridas och uppmärksammas globalt. I samband med 

årsdagen den 13 oktober genomförde styrelsen och volontärer från föreningen tillsammans 

med styrelsen i MÄN Uppsala och Sensus ett evenemang. Evenemanget hölls på Grand och 

omfattade tre föreläsningar, ett panelsamtal samt en filmvisning med samtal efteråt. 

Evenemanget var gratis och öppet för allmänheten.  

 

En föreläsningen hölls av Nova Åkermark och Amalia Ydrefelt rån Feministiska 

Juriststudenter Uppsala som talade om sexualbrott och samtyckeslagen. Den andra 

föreläsningen hölls av Olivia Novotny Bill från Antidiskrimineringsbyrån.  Olivia föreläste om 

sexuella trakasserier utifrån Diskrimineringslagen och ADUs arbete. Den tredje föreläsningen 

leddes av Antonio Basala från Fredens Hus och berörde arbete mot sexuella trakasserier i 

skolan. Panelsamtalet leddes av Simon Fagerlund från MÄN Uppsala och handlade om 

machonormer och idrott. Deltog gjorde Marco Vega, Alán Ali och Odin Lindell. Slutligen visades 

filmen “Hjärtat” och i anslutning till den ledde Carmen Pocrnja från RFSU Uppsala ett samtal med 

regissören, manusförfattaren, klipparen och huvudrollsinnehavaren Fanni Metelius.  

 

Under eventet bjöd föreningarna på fika och frukt och ute i foajén hade båda föreningarna samt 

ADU bokbord uppställda där de under pauserna informerade om föreningarna samt värvade 

medlemmar.  

 

Kostnaderna för evenemanget delades likvärdigt mellan huvudarrangörerna RFSU Uppsala och 

MÄN Uppsala. Sensus stod för kostnaderna av lokalhyran och delar av ett arvode. För RFSU 



Uppsalas del bekostades evenemanget i övrigt av förbundets “prontopotten” där lokalföreningar 

kan ansöka om medel för enstaka tillställningar. Marknadsföringen skedde i huvudsak i form av 

spridningen av ett facebook-evenemang, affischer runt om i Uppsala samt medverkan i P4 

Uppland. Eftersom evenemanget var öppet för allmänheten och det var öppet för deltagare att 

komma och gå mellan programpunkterna var det svårt att föra exakt statistik kring hur många 

enskilda individer som deltog under dagen. Baserat på hur många som deltog vid respektive 

programpunkt uppskattas besöksantalet till 120-180 personer.  

Welcome out 

Två ledamöter i styrelsen, tillika informatörer, deltog under september i Uppsala Pride 

WelcomeOUT. De höll ett informatörspass på engelska, öppet för alla besökare. Ungefär 15 

besökare deltog under passet.  

Kommunikation 

Facebook 

RFSU Uppsalas Facebooksida har fortsatt varit en viktig del av kommunikationen med 

medlemmar och andra som gillar RFSU Uppsala. Den 13 februari 2019 hade sidan 1040 

likes vilket är en ökning med 117 stycken från januari 2018 då sidan hade 923 likes.  

 

RFSU Uppsalas Facebooksida har uppdaterats regelbundet av anställda och 

kommunikationsansvariga i styrelsen. Innehållet som postas eller delats har främst haft tre 

fokusområden:  

● Marknadsföring av kommande event, medlemsträffar och utbildningar arrangerade av 

RFSU Uppsala.  

● Artiklar rörande sexualpolitiska ämnen. Fokus har varit lokalnyheter från 

Uppsalaområdet, men också andra nyheter som är RFSU-relaterade, nationella såväl 

som internationella, har delats. 

● Vi har även delat information från vänföreningar i Uppsala, exempelvis MÄN 

Uppsala.  

 

Facebooksidan har också använts för att lägga upp bilder från event där RFSU Uppsala är 

med. Sidan har även använts för att nå ut till allmänheten när vi sökt nya anställda eller nya 

medlemmar till styrelsen. 

 



Hemsida 

RFSU-förbundet har år 2018 utvecklat och sedan lanserat en ny, mer tillgänglig hemsida. 

Denna övergång har gjort att vår aktivitet på hemsidan till stor del uteblivit.  

Mailutskick 

Mailutskick har använts för att utlysa poster i valberedning, göra reklam för 

grundutbildningen samt utlysa årsmötet. Styrelsemedlemmen med ansvar för mailutskick 

avgick under sommaren och under hösten har det på grund av bytet från leverantörerna 

Kommed till NGO PRO inte varit möjligt att skicka ut mailutskick utan förbundets hjälp, vilket 

gjort att medlemsmail inte har skickats i samma utsträckning som vanligt. Detta är ett 

förbättringsområde inför nästkommande verksamhetsår. 

Instagram 

Instagram har använts av både styrelsen och kansliet för att visa upp och informera om vår 

verksamhet. Bland annat har flera bilder delats från planering och genomförande av 

Barnvagnsmarschen och ordförande Carmen har delat med sig av bilder från sin resa till 

Georgien med RFSU-förbundet. Totalt har 9 bilder laddats upp på Instagram. 

Affischering 

Inför event som Barnvagnsmarschen, föreläsningsserien och metoo-eventet har föreningen 

satt upp affischer på utvalda platser som bibliotek och campus. Syftet med detta har varit att 

nå ut till folk som inte får medlemsmejl och som inte använder Facebook och därmed nå nya 

målgrupper och fler personer. 


