
 

Verksamhetsberättelse för RFSU 

Västmanland år 2020 

Sammanfattning 
Vi diskuterade i början av året att delta i Köping Pride men det blev inte av 

på grund av pandemin. 

Vi hade en kvinnorättsfika den 8/3–20 i samarbete med Global Living som 

tillät oss använda deras lokal. Där samtalade vi kring frågor som rör 

kvinnor. 

Vi hade planer på att utbilda på program på MDH, men det blev inte av på 

grund av rådande pandemi. Det var tal om att tillsammans med MDH 

arbeta tillsammans med en remiss kring att förändra lärarprogrammen då 

sexualundervisning blev obligatoriskt i lärarutbildningen 2020. 

Vårt mål för lokalföreningen var att fokusera på styrelseutbildning och 

teambuilding. Vi genomförde en styrelseutbildning under december som 

alla styrelsemedlemmar deltog i.  Tack vare styrelseutbildningen fick vi mer 

konkret hur vi kan arbeta för att stärka våra roller och vårt ansvar i 

lokalföreningen. Vi har även fokuserat på intern utbildning i styrelsen där vi 

gått igenom stadgar och information kring RFSU:s arbete. 

 

Sammanfattningsvis har arbetet skett digitalt där vi använt oss av 

Instagram och Facebook för att sprida information och ha aktiviteter. Vi har 

främst fokuserat på dagar vi känt att vi vill uppmärksamma, samt att sprida 

information om bland annat internationella mensdagen, och ha aktiviteter 

från våra medlemmar så som adventsinfo med olika teman utifrån RFSU:s 

fokusområden. Det genomfördes på våra sociala medier. 

Vi har under året sökt efter personer som vill vara med i valberedningen då 

målet var att hitta någon till 30/9–20. Dessvärre har vi fortfarande inga 

kandidater att fylla platsen med. 

 

Styrelsen har förändrats under året. Jesper Karlsson avgick från sin 

position som ordförande och Vice ordförande Vicktoria Eriksson tog över 

positionen. Det tillkom även två adjungerade styrelsemedlemmar: Angie 

Prado och Mikael Olofsson.  

 



 

 

Medlemmar 
Under slutet av året 2020 hade RFSU Västmanland 49 medlemmar.  

Styrelsen 
Under året har styrelsen bestått av: 

● Ordförande – Jesper Karlsson (var ordförande fram tills 30/9) 

● Vice ordförande – Vicktoria Eriksson (tog över 

ordförandepositionen den 30/9) 

● Sekreterare – Magdalena Sandberg 

● Kassör – Magdalena Sandberg 

● Ledamot – Adjungerade styrelsemedlemmar – Angie Prado och 

Mikael Olofsson  

Styrelsens har haft 7 styrelsemöten under året. 

Verksamheter 
Vi har främst fokuserat på våra sociala medier för att delge information 

kring sex och samlevnad. Det har legat som grund i vår planering från förra 

årsmötet att fokusera mer på sociala medier. Vi har även arbetat internt 

under året med vår styrelse för att stärka den och dess arbete. Vi har haft 

medlemsträffar som kvinnorättsfika där vi diskuterade kvinnorättsfrågor 

och fikade.  

Lokalföreningen har haft många planer tillsammans med andra föreningar 

och verksamheter som RFSL, MÄN, MDH och Köping Pride. Dessa mål har 

inte blivit uppnådda på grund av att pandemin begränsat arbetet och vi inte 

bedrivit någon fysisk verksamhet under året. 

Ekonomi 
Vi har inte haft någon ekonomi under året som kan redovisas då vi inte har 

något bankkonto. Det finns därmed inget att redovisa ekonomiskt. 
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