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1. Kongressens öppnande
Förbundsordförande Hans Linde adresserade kongressen och förklarade den som öppnad.

2. Fastställande av röstlängd

Kongressen beslutade

att fastställa röstlängden till alla i VoteIT registrerade ombud samt att den justeras löpande i
VoteIT, i enlighet med förbundsstyrelsens förslag.

3. Fråga om kongressen är behörigt utlyst

Kongressen beslutade

att anse kongressen såsom behörigt utlyst, i enlighet med förbundsstyrelsens förslag.

4. Fråga om beslutsmässighet

Kongressen beslutade

att anse kongressen såsom beslutsmässig, i enlighet med förbundsstyrelsens förslag.

5. Fastställande av dagordning

Kongressen beslutade

att fastställa förbundsstyrelsens förslag till dagordningen i enlighet med möteshandlingarna.

6a. Val av mötesordföranden

Kongressen beslutade

att välja Alexandra Hjortswang och Anders Hultman till mötesordföranden, i enlighet med
förbundsstyrelsens förslag.

6b. Val av mötessekreterare

Kongressen beslutade

att välja Henrik Hirseland till mötessekreterare, i enlighet med förbundsstyrelsens förslag.
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6c. Val av justerare

Kongressen beslutade

att välja EmmaLouise Lindström och Simon Jarblad till justerare, i enlighet med
förbundsstyrelsens förslag.

6d. Val av övriga mötesfunktionärer

Kongressen beslutade

att utse Josephine Bladh till konferencier, samt

att utse Jesper Setréus, Tom Peters, Ellen Berkemar, Carl Osvald, Hedvig Nathorst-Böös,
Wilson de los Reyes, Alle Hammerstedt, Emma Skarpås, Linnea Håkansson, Jonas Lemon,
Maria Bergström, Lena Levin och Andreas Åsander till diskussionsvärdar för videomöten,

samtliga i enlighet med förbundsstyrelsens förslag.

7. Fastställande av arbetsordning samt tidsplan för förslagsstopp

Kongressen beslutade

att fastställa tidsplan för besluts- och förslagsstopp, samt

att godkänna förbundsstyrelsens förslag till arbetsordning, med följande ändring;

att hela punkt nr 6 i stycke 12 "Säkerhet och trygghet" i arbetsordningen byts ut till:

I övrigt ska information om vad som sägs, visas och görs under kongressens alla
delar hanteras på ett sådant sätt att det inte äventyrar RFSU:s verksamhet eller
enskild deltagares säkerhet och/eller integritet. Undantag görs för den information
som funktionärer med särskilda uppdrag under mötet behöver för att utföra sina
arbetsuppgifter samt då kongressen beslutar om undantag.

båda i enlighet med förbundsstyrelsens förslag.

Avslagna förslag:

1. Förbundsstyrelsens förslag om att fastställa sitt ursprungliga förslag till
arbetsordning (utan ändringar).

8. Förbundsstyrelsens effektrapporter 2019 och 2020

Kongressen beslutade

att fastställa förbundsstyrelsens effektrapport 2019 och lägga den till handlingarna, samt

att fastställa förbundsstyrelsens effektrapport 2020 och lägga den till handlingarna.
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9. Rapporter från förbundsstyrelsen

Kongressen beslutade

att lägga Rapport 1 "Beslutsuppföljning från kongressen 2019" till handlingarna,

att lägga Rapport 2 "Om ungas engagemang" till handlingarna,

att lägga Rapport 3 "Medlemskommunikation och ideellt engagemang" till handlingarna, samt

att lägga Rapport 4 "Om flersamma relationer" till handlingarna.

10. Förbundsstyrelsens ekonomiska berättelser 2019 & 2020

Kongressen beslutade

att fastställa årsredovisning 2019 och lägga den till handlingarna, samt

att fastställa årsredovisning 2020 och lägga den till handlingarna.

11. Revisorernas berättelser

Kongressen beslutade

att lägga verksamhetsrevisorernas revisionsberättelse 2019-2021 till handlingarna,

att lägga den auktoriserade revisionen 2019 till handlingarna, samt

att lägga den auktoriserade revisionen 2020 till handlingarna.

12. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen

Kongressen beslutade

att bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för mandatperioden 2019-2021.

13.1a Proposition Sextanten: Stadgarnas syftesparagraf

Kongressen beslutade

att ändra § 2 Syfte i stadgarna till; § 2 Uppdrag.

Beslutet konstaterades vara stadgeenligt fattat (med ⅔ majoritet) eftersom 51 av de 55
röstberättigade biföll förslaget (93%).
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Avslagna förslag:

1. Martina Hallins förslag: att vi ändrar formuleringen från "Genom kunskap,
engagemang och påverkan bidrar RFSU till en värld där alla människor är fria att
bestämma över och njuta av sin kropp och sin sexualitet." till “Genom kunskap,
engagemang och påverkan bidrar RFSU till en värld där alla människor är fria att
bestämma över och njuta av sin kropp och sexualitet, samt att fritt forma sina
relationer.”

13.1b Proposition Sextanten: Förslag till vision, effektmål och
strategier

Kongressen beslutade

att fastställa RFSU:s vision för de kommande 12 åren till:

En värld där alla är fria att bestämma över sin kropp och sexualitet.

att fastställa RFSU:s effektmål för de kommande 12 åren till:

Politiska, juridiska och finansiella beslut i Sverige och globalt främjar SRHR och
hållbar utveckling för alla människor oavsett makt och resurser.

Normer och attityder i Sverige och globalt ger människor större möjlighet att
bestämma över och njuta av sin kropp och sexualitet.

Människor i Sverige och globalt har, oavsett makt och resurser; förbättrad tillgång till
kvalitativ och jämlik sexuell och reproduktiv vård, ökade möjligheter att organisera
sig och påverka för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, ökad kunskap om
kropp och sexualitet.

att fastställa RFSU:s strategier för de kommande 12 åren till:

Kunskap: Bygga kunskap och medvetenhet om kropp, sexualitet och relationer.

Engagemang: Skapa opinion samt engagera människor och civilsamhället.

Påverkan: Bidra till utformning av lagar, ramverk och system samt utkräva ansvar.

Avslagna förslag:

1. Förbundsstyrelsens förslag om strategier för de kommande 12 åren.

13.1c Proposition Sextanten: Förslag till inriktningsmål

Kongressen beslutade

att fastställa RFSU:s inriktningsmål för 2022-2025 till:

● Normer kring kropp, sexualitet och relationer skapar stärkta och jämlika förutsättningar
för lust, njutning och ömsesidighet och präglas inte av rasism eller andra
maktordningar.

● Agenda 2030 genomförs i sin helhet med ett SRHR-perspektiv, i Sverige och globalt.
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● Ökad samverkan mellan civilsamhällets aktörer lokalt, nationellt och globalt bidrar till
SRHR och ett vidgat demokratiskt utrymme.

● Människor har ökad möjlighet att leva, forma relationer och bilda familj på det sätt som
de önskar, utan att hindras av diskriminerande lagstiftning rörande kön, sexualitet,
könsidentitet och andra maktordningar.

● Stärkt tillgång till kvalitativ och jämlik sexuell och reproduktiv hälso- och sjukvård för
alla människor oavsett makt och resurser med särskilt fokus på människor som utsätts
för rasism.

● Alla barn och unga, oavsett livssituation, har jämlik tillgång till sexualupplysning och
kunskap om sexualitet, kropp och relationer.

● Människor har, oavsett makt och resurser, tillgång till laglig och säker abort och
abortstigmat har minskat.

● Människor har, oavsett ålder och resurser, tillgång till och kunskap om preventivmedel
utifrån behov.

● Kvinnors, barns och hbtqi+-personers sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter
begränsas inte av könsbaserat våld som till exempel skadliga sedvänjor, inklusive
hedersrelaterat våld och förtryck.

Avslagna förslag:

1. Amanda Thingvalls förslag om ändring i stycke 6 stycke 9:
Alla barn barn, unga, vuxna och unga, pensionärer, oavsett livssituation, har [...]

2. Amanda Thingvalls förslag om ändring i stycke 9:
Kvinnors, mäns, barns och HBTQI+- [...]

13.1d Proposition Sextanten: Förslag till organisatoriska mål

Kongressen beslutade

att fastställa RFSU:s organisatoriska mål för 2022-2025 till:

Engagemang och perspektiv
● RFSU har en inkluderande kultur där fler människor med olika perspektiv och

erfarenheter vill och kan engagera sig i och tillsammans med RFSU för att bidra till
visionen.

● RFSU får in fler nya perspektiv och erfarenheter genom samarbete med en ökad
mångfald av aktörer.

● RFSU bygger allianser för att säkra genomförandet av de globala hållbarhetsmålen i
Agenda 2030 med ett SRHR-perspektiv samt bidra till ett vidgat demokratiskt utrymme.

● RFSU är en växande medlemsrörelse i hela Sverige som genom kunskap,
engagemang och påverkan bidrar till visionen.

Trovärdighet
● RFSU är och uppfattas även fortsättningsvis som en kunnig, nyanserad och

modig aktör inom SRHR.
● RFSU har ett starkare varumärke och kommunicerar som ett RFSU genom

sexualupplysning, påverkansarbete, opinionsbildning och produkter.
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Kunskap och metodutveckling
● RFSU utvecklar mer och ny kunskap inom SRHR genom sina verksamheter:

klinisk verksamhet, sexualupplysande samtal, medlemsverksamhet, internationell
samverkan och kartläggning av människors konsumtionsmönster. RFSU tar
också del av och bidrar till forskning.

● RFSU förbättrar sina metoder vad gäller att bedriva effektivt påverkansarbete,
engagera människor, skapa opinion samt förändra attityder och beteenden på
lokal, nationell och internationell nivå.

● RFSU har ökad kunskap om intersektionella feministiska och antirasistiska
perspektiv. Perspektiven används för att syna och motarbeta de makthierarkier
som begränsar marginaliserade gruppers tillgång till SRHR såväl som inflytande i
RFSU.

Resurser
● RFSU tar tillvara kunskap och möjliggör ett hållbart och långsiktigt engagemang

för förtroendevalda, medlemmar och andra engagerade i RFSU:s arbete.
● RFSU har ett hållbart och långsiktigt medarbetarskap för alla anställda inom

RFSU.

Ekonomisk inriktning
● RFSU har fler olika inkomstkällor för att minska RFSU:s ekonomiska sårbarhet.
● RFSU har ökat egenfinansieringen av verksamheten för att öka sin

självständighet.
● RFSU förvaltar sitt eget kapital på ett långsiktigt och hållbart sätt.

Samordning
● RFSU:s olika delar stärker varandra genom ökad förståelse för varandras roller

och förutsättningar.
● RFSU har en effektiv intern kommunikation och koordinerar planering,

genomförande och uppföljning mellan RFSU:s olika delar.

13.2 Fastställande av medlemsavgifter

Kongressen beslutade

att fastställa medlemsavgiften för enskilda medlemmar avseende år 2022 & år 2023 till 150
kr/år,

att fastställa medlemsavgiften för enskilda medlemmar med begränsade ekonomiska resurser,
samt medlemmar upp till 26 års ålder, avseende år 2022 & år 2023 till 50 kr/år,

att fastställa medlemsavgiften för organisationsmedlemmar som organiserar
färre än 10 000 medlemmar för år 2022 och år 2023 till 1000 kr/år,

att fastställa medlemsavgiften för organisationsmedlemmar som organiserar
fler än 10 000 medlemmar för år 2022 och år 2023 till 5000 kr/år,
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att fatt förbundsstyrelsen samt förbundskansliet inför nästa kongress undersöker frågan om
kostnadsfritt medlemskap för:

1. Unga under 18 år
2. Personer utan svenskt bankkonto (ex: asylsökande/papperslösa), samt

att förbundsstyrelsen får i uppdrag att utreda vilka hinder som finns för unga under 18 år och
personer utan personnummer att bli medlem. Syftet är att underlätta för medlemskap för
individer som idag kan får problem med betalningen eller medlemsansökningsprocessen.
Konsekvenser ska analyseras både ur ett ekonomiskt och ett organisatorisk perspektiv.

13.3 Ett nytt idéprogram 2023

Kongressen beslutade

att förslag till nytt idéprogram ska presenteras till kongressen 2023,

att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att leda arbetet med att ta fram ett nytt idéprogram,

att processen ska utformas utifrån Sextantens organisatoriska prioriteringar och inkludera
RFSU:s medlemmar, organisationsmedlemmar, medarbetare och relevanta aktörer utanför
organisationen, samt

att förbundsstyrelsen kvartalsvis stämmer av med ordförandekonferensen för att säkerställa
processens uppfyllande av att-sats 3.

13.4 Proposition: Stadgeändring

Kongressen beslutade

att ny paragraf 9 läggs till i stadgarna, med rubriken; Placeringsråd

Förbundsstyrelsen utser ett placeringsråd med 4-5 ledamöter, varav en
sammankallande. Minst en av ledamöterna ska också ingå i förbundsstyrelsen.

att numrering av efterföljande paragrafer följdjusteras.

13.5 Proposition: Verksamhetsrevisorernas riktlinjer

Kongressen beslutade

att anta de reviderade riktlinjerna för verksamhetsrevisorerna enligt framvaskat förslag:

Ändring i stycke 9:

Genomföra granskningen på ett sådant sätt att pågående verksamheter inte påverkas.

Ändring i stycke 7:

[...] krävs för uppdragets genomförande. genomförande, vilket görs genom en utforskande
hållning och utan att väsentligt påverka den verksamhet som granskas.
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Avslagna förslag:

1. Förbundsstyrelsens förslag om att anta de reviderade riktlinjerna för
verksamhetsrevisorerna enligt förslag.

14.1 Motion 1: Låt personer som har sex mot ersättning komma till
tals inom RFSU

Kongressen beslutade

att anse motionens första att-sats som besvarad, samt

att förbundsstyrelsen får i uppdrag att sammanställa ett kunskapsunderlag om sex mot
ersättning, med relevant forskning på området och där begrepp och olika lagstiftningar
förklaras, i syfte att kunskapshöja organisationen inför och under arbetet med att revidera
idéprogram.

Besvarade förslag:

1. Möteshandlingarnas förslag om att som underlag för RFSU:s arbete kring sex mot
ersättning inhämta erfarenheter från och föra en dialog med individer som har sex mot
ersättning.

Avslagna förslag:

2. Möteshandlingarnas förslag om att förbundsstyrelsen får i uppdrag att till nästkommande
kongress presentera en rapport om sex mot ersättning som med avstamp i RFSU:s syn
på sexuella friheter och rättigheter som:
• tydliggör de olika juridiska begreppen: kriminalisering, legalisering och avkriminalisering
och hur de står i relation till sex mot ersättning,
• jämför och förklarar olika lagstiftningar i världen kring sexköp, exempelvis Svenska
modellen “Sexköpslagen”, den Tyska modellen “Legalisering” och den Nya Zeeländska
modellen “Avkriminalisering”, och söker förståelse för hur de olika lagarna påverkar
personer som säljer sex.

3. Möteshandlingarnas förslag om att den rapport som nämns i ovanstående att-sats
används som underlag för RFSU:s fortsatta arbete i frågor som rör sex mot ersättning.

14.2 Motion 2: Tydligare ställningstagande i frågan om sex mot
ersättning

Kongressen beslutade

att anse motionens samtliga att-satser som besvarade, samt

att förbundsstyrelsen får i uppdrag att sammanställa ett kunskapsunderlag om sex mot
ersättning, med relevant forskning på området och där begrepp och olika lagstiftningar
förklaras, i syfte att kunskapshöja organisationen inför och under arbetet med att revidera
idéprogram.
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Besvarade förslag:

1. Möteshandlingarnas förslag om att kongressen röstar igenom att förbundsstyrelsen i
kommande idéprogram utgår från att RFSU tydligt tar ställning mot köp av sexuella
tjänster.

2. Möteshandlingarnas förslag om att kongressen röstar igenom att förbundsstyrelsen i
kommande idéprogram utgår från att det tydligt framgår att merparten av alla i
prostitution är biologiska kvinnor, och merparten köpare är cis-män.

3. Möteshandlingarnas förslag om att kongressen röstar igenom att förbundsstyrelsen i
kommande idéprogram utgår från att RFSU utgår från ett intersektionellt perspektiv och
att hänsyn tas till ekonomisk ojämlikhet mellan individer, grupper och länder.

4. Möteshandlingarnas förslag om att kongressen röstar igenom att förbundsstyrelsen i
kommande idéprogram utgår från att RFSU lyfter sambandet mellan legaliserad
prostitution och människohandel.

5. Möteshandlingarnas förslag om att kongressen röstar igenom att förbundsstyrelsen i
kommande idéprogram utgår från att RFSU är tydliga i begreppsanvändningen –
kriminalisering av personer som säljer sex och kriminalisering av personer som köper sex
är två skilda saker.

6. Möteshandlingarnas förslag om att kongressen röstar igenom att förbundsstyrelsen i
kommande idéprogram utgår från att RFSU inte samarbetar med organisationer som
tillåter att representanter ur sexindustrin är medlemmar eller som på andra sätt företräder
andra intressen än de hos personer i prostitution.

7. Möteshandlingarnas förslag om att kongressen röstar igenom att förbundsstyrelsen i
kommande idéprogram utgår från att RFSU inte diskuterar sex mot ersättning i termer av
arbete.

8. Möteshandlingarnas förslag om att kongressen röstar igenom att förbundsstyrelsen i
kommande idéprogram utgår från att RFSU drar lärdom från länder där sexköp
legaliserats.

9. Möteshandlingarnas förslag om att kongressen röstar igenom att förbundsstyrelsen i
kommande idéprogram utgår från att RFSU ställer sig bakom fortsatt kriminalisering av
sexköp.

10. Möteshandlingarnas förslag om att kongressen röstar igenom att förbundsstyrelsen i
kommande idéprogram utgår från att RFSU ställer sig bakom att utsatta för prostitution
får målsägandestatus.

Avslagna förslag:

1. Mikael Brodins förslag att sexköp ska bli mer tuffare och få att män sluta köpa sex
2. Moremi Agbajes förslag om att förbundsstyrelsen i sitt arbete med idéprogrammet ska

koppla frågan om sex mot ersättning till antirasism.
3. Caroline Fronérs förslag om att förbundsstyrelsen får i uppdrag att bilda en

kommitté/arbetsgrupp som jobbar vidare med frågan där samtycke och rättigheter står i
centrum.
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14.3 Motion 3: Ett mer teckenspråkigt RFSU

Kongressen beslutade

att RFSU genomför en nulägesanalys inom organisationen för att identifiera brister och
kommer med åtgärder för att öka teckenspråkigheten i organisationen,

att arbeta för att RFSU:s kommunikation, såväl intern som extern, ska vara mer tillgänglig för
teckenspråkiga personer,

att i den mån det går säkerställa att teckenspråkstolk finns tillgängligt till föreläsningar, möten,
sammankomster med mera.

att säkerställa möjligheterna för RFSU:s lokalföreningar att ansöka om ekonomiskt stöd från
förbundskansliet för att bekosta teckenspråkstolkar till föreläsningar, möten, sammankomster
och liknande.

15. Val av förbundsordförande

Kongressen beslutade

att välja Hans Linde till förbundsordförande, i enlighet med valberedningens förslag.

16. Val av ledamöter till förbundsstyrelsen

Kongressen beslutade

att välja Sara Alfredsson (omval), Annika Dalén (omval), Charlotte Drugge (omval), My
Malmeström-Sobelius (omval), Elin Sundin (omval), Jakob Amnér (nyval), Månstråle
Dahlström (nyval), Lina Fridén (nyval), Hanna Gerdes (nyval), Mats Målqvist (nyval), Emil
Nordfjell (nyval) och Romina Pourmokhtari (nyval) till ledamöter i förbundsstyrelsen, i enlighet
med valberedningens förslag.

17. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Kongressen beslutade

att välja Sophie Brömster (nyval) och William Appelqvist (nyval) till verksamhetsrevisorer,

att välja Ellinor Dahlén (omval) och Balder Sarmentero (omval) till
verksamhetsrevisorsuppleanter,

att välja KPMG AB som revisor för RFSU, samt

att huvudansvarig revisor blir Fredrik Sjölander,

samtliga i enlighet med valberedningens förslag.
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18. Val av valberedning

Kongressen beslutade

att välja Måns Magnusson, sammankallande (omval), Daniel Hjalmarsson (omval), Hanna
Knutsson (omval), Niklas Hill (omval) samt Monica Johansson (omval) till ledamöter i
valberedningen, samt

att välja Emil Rissve (omval), Jenny Lundgren (nyval), samt Mikael Hammarskjöld (nyval), till
suppleanter i valberedningen,

samtliga i enlighet med ordförandekonferensens förslag.

19. Övriga frågor
Inga övriga frågor fanns att behandla.

20. Avslutning

Kongressen beslutade

att anse RFSU:s kongress 2021 avslutad.
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1. Kongressens öppnande
Förbundsordförande Hans Linde adresserade kongressen och förklarade den som öppnad.


2. Fastställande av röstlängd


Kongressen beslutade


att fastställa röstlängden till alla i VoteIT registrerade ombud samt att den justeras löpande i
VoteIT, i enlighet med förbundsstyrelsens förslag.


3. Fråga om kongressen är behörigt utlyst


Kongressen beslutade


att anse kongressen såsom behörigt utlyst, i enlighet med förbundsstyrelsens förslag.


4. Fråga om beslutsmässighet


Kongressen beslutade


att anse kongressen såsom beslutsmässig, i enlighet med förbundsstyrelsens förslag.


5. Fastställande av dagordning


Kongressen beslutade


att fastställa förbundsstyrelsens förslag till dagordningen i enlighet med möteshandlingarna.


6a. Val av mötesordföranden


Kongressen beslutade


att välja Alexandra Hjortswang och Anders Hultman till mötesordföranden, i enlighet med
förbundsstyrelsens förslag.


6b. Val av mötessekreterare


Kongressen beslutade


att välja Henrik Hirseland till mötessekreterare, i enlighet med förbundsstyrelsens förslag.


Kongressprotokoll 2021 Sid 2 (12)







6c. Val av justerare


Kongressen beslutade


att välja EmmaLouise Lindström och Simon Jarblad till justerare, i enlighet med
förbundsstyrelsens förslag.


6d. Val av övriga mötesfunktionärer


Kongressen beslutade


att utse Josephine Bladh till konferencier, samt


att utse Jesper Setréus, Tom Peters, Ellen Berkemar, Carl Osvald, Hedvig Nathorst-Böös,
Wilson de los Reyes, Alle Hammerstedt, Emma Skarpås, Linnea Håkansson, Jonas Lemon,
Maria Bergström, Lena Levin och Andreas Åsander till diskussionsvärdar för videomöten,


samtliga i enlighet med förbundsstyrelsens förslag.


7. Fastställande av arbetsordning samt tidsplan för förslagsstopp


Kongressen beslutade


att fastställa tidsplan för besluts- och förslagsstopp, samt


att godkänna förbundsstyrelsens förslag till arbetsordning, med följande ändring;


att hela punkt nr 6 i stycke 12 "Säkerhet och trygghet" i arbetsordningen byts ut till:


I övrigt ska information om vad som sägs, visas och görs under kongressens alla
delar hanteras på ett sådant sätt att det inte äventyrar RFSU:s verksamhet eller
enskild deltagares säkerhet och/eller integritet. Undantag görs för den information
som funktionärer med särskilda uppdrag under mötet behöver för att utföra sina
arbetsuppgifter samt då kongressen beslutar om undantag.


båda i enlighet med förbundsstyrelsens förslag.


Avslagna förslag:


1. Förbundsstyrelsens förslag om att fastställa sitt ursprungliga förslag till
arbetsordning (utan ändringar).


8. Förbundsstyrelsens effektrapporter 2019 och 2020


Kongressen beslutade


att fastställa förbundsstyrelsens effektrapport 2019 och lägga den till handlingarna, samt


att fastställa förbundsstyrelsens effektrapport 2020 och lägga den till handlingarna.
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9. Rapporter från förbundsstyrelsen


Kongressen beslutade


att lägga Rapport 1 "Beslutsuppföljning från kongressen 2019" till handlingarna,


att lägga Rapport 2 "Om ungas engagemang" till handlingarna,


att lägga Rapport 3 "Medlemskommunikation och ideellt engagemang" till handlingarna, samt


att lägga Rapport 4 "Om flersamma relationer" till handlingarna.


10. Förbundsstyrelsens ekonomiska berättelser 2019 & 2020


Kongressen beslutade


att fastställa årsredovisning 2019 och lägga den till handlingarna, samt


att fastställa årsredovisning 2020 och lägga den till handlingarna.


11. Revisorernas berättelser


Kongressen beslutade


att lägga verksamhetsrevisorernas revisionsberättelse 2019-2021 till handlingarna,


att lägga den auktoriserade revisionen 2019 till handlingarna, samt


att lägga den auktoriserade revisionen 2020 till handlingarna.


12. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen


Kongressen beslutade


att bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för mandatperioden 2019-2021.


13.1a Proposition Sextanten: Stadgarnas syftesparagraf


Kongressen beslutade


att ändra § 2 Syfte i stadgarna till; § 2 Uppdrag.


Beslutet konstaterades vara stadgeenligt fattat (med ⅔ majoritet) eftersom 51 av de 55
röstberättigade biföll förslaget (93%).
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Avslagna förslag:


1. Martina Hallins förslag: att vi ändrar formuleringen från "Genom kunskap,
engagemang och påverkan bidrar RFSU till en värld där alla människor är fria att
bestämma över och njuta av sin kropp och sin sexualitet." till “Genom kunskap,
engagemang och påverkan bidrar RFSU till en värld där alla människor är fria att
bestämma över och njuta av sin kropp och sexualitet, samt att fritt forma sina
relationer.”


13.1b Proposition Sextanten: Förslag till vision, effektmål och
strategier


Kongressen beslutade


att fastställa RFSU:s vision för de kommande 12 åren till:


En värld där alla är fria att bestämma över sin kropp och sexualitet.


att fastställa RFSU:s effektmål för de kommande 12 åren till:


Politiska, juridiska och finansiella beslut i Sverige och globalt främjar SRHR och
hållbar utveckling för alla människor oavsett makt och resurser.


Normer och attityder i Sverige och globalt ger människor större möjlighet att
bestämma över och njuta av sin kropp och sexualitet.


Människor i Sverige och globalt har, oavsett makt och resurser; förbättrad tillgång till
kvalitativ och jämlik sexuell och reproduktiv vård, ökade möjligheter att organisera
sig och påverka för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, ökad kunskap om
kropp och sexualitet.


att fastställa RFSU:s strategier för de kommande 12 åren till:


Kunskap: Bygga kunskap och medvetenhet om kropp, sexualitet och relationer.


Engagemang: Skapa opinion samt engagera människor och civilsamhället.


Påverkan: Bidra till utformning av lagar, ramverk och system samt utkräva ansvar.


Avslagna förslag:


1. Förbundsstyrelsens förslag om strategier för de kommande 12 åren.


13.1c Proposition Sextanten: Förslag till inriktningsmål


Kongressen beslutade


att fastställa RFSU:s inriktningsmål för 2022-2025 till:


● Normer kring kropp, sexualitet och relationer skapar stärkta och jämlika förutsättningar
för lust, njutning och ömsesidighet och präglas inte av rasism eller andra
maktordningar.


● Agenda 2030 genomförs i sin helhet med ett SRHR-perspektiv, i Sverige och globalt.
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● Ökad samverkan mellan civilsamhällets aktörer lokalt, nationellt och globalt bidrar till
SRHR och ett vidgat demokratiskt utrymme.


● Människor har ökad möjlighet att leva, forma relationer och bilda familj på det sätt som
de önskar, utan att hindras av diskriminerande lagstiftning rörande kön, sexualitet,
könsidentitet och andra maktordningar.


● Stärkt tillgång till kvalitativ och jämlik sexuell och reproduktiv hälso- och sjukvård för
alla människor oavsett makt och resurser med särskilt fokus på människor som utsätts
för rasism.


● Alla barn och unga, oavsett livssituation, har jämlik tillgång till sexualupplysning och
kunskap om sexualitet, kropp och relationer.


● Människor har, oavsett makt och resurser, tillgång till laglig och säker abort och
abortstigmat har minskat.


● Människor har, oavsett ålder och resurser, tillgång till och kunskap om preventivmedel
utifrån behov.


● Kvinnors, barns och hbtqi+-personers sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter
begränsas inte av könsbaserat våld som till exempel skadliga sedvänjor, inklusive
hedersrelaterat våld och förtryck.


Avslagna förslag:


1. Amanda Thingvalls förslag om ändring i stycke 6 stycke 9:
Alla barn barn, unga, vuxna och unga, pensionärer, oavsett livssituation, har [...]


2. Amanda Thingvalls förslag om ändring i stycke 9:
Kvinnors, mäns, barns och HBTQI+- [...]


13.1d Proposition Sextanten: Förslag till organisatoriska mål


Kongressen beslutade


att fastställa RFSU:s organisatoriska mål för 2022-2025 till:


Engagemang och perspektiv
● RFSU har en inkluderande kultur där fler människor med olika perspektiv och


erfarenheter vill och kan engagera sig i och tillsammans med RFSU för att bidra till
visionen.


● RFSU får in fler nya perspektiv och erfarenheter genom samarbete med en ökad
mångfald av aktörer.


● RFSU bygger allianser för att säkra genomförandet av de globala hållbarhetsmålen i
Agenda 2030 med ett SRHR-perspektiv samt bidra till ett vidgat demokratiskt utrymme.


● RFSU är en växande medlemsrörelse i hela Sverige som genom kunskap,
engagemang och påverkan bidrar till visionen.


Trovärdighet
● RFSU är och uppfattas även fortsättningsvis som en kunnig, nyanserad och


modig aktör inom SRHR.
● RFSU har ett starkare varumärke och kommunicerar som ett RFSU genom


sexualupplysning, påverkansarbete, opinionsbildning och produkter.
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Kunskap och metodutveckling
● RFSU utvecklar mer och ny kunskap inom SRHR genom sina verksamheter:


klinisk verksamhet, sexualupplysande samtal, medlemsverksamhet, internationell
samverkan och kartläggning av människors konsumtionsmönster. RFSU tar
också del av och bidrar till forskning.


● RFSU förbättrar sina metoder vad gäller att bedriva effektivt påverkansarbete,
engagera människor, skapa opinion samt förändra attityder och beteenden på
lokal, nationell och internationell nivå.


● RFSU har ökad kunskap om intersektionella feministiska och antirasistiska
perspektiv. Perspektiven används för att syna och motarbeta de makthierarkier
som begränsar marginaliserade gruppers tillgång till SRHR såväl som inflytande i
RFSU.


Resurser
● RFSU tar tillvara kunskap och möjliggör ett hållbart och långsiktigt engagemang


för förtroendevalda, medlemmar och andra engagerade i RFSU:s arbete.
● RFSU har ett hållbart och långsiktigt medarbetarskap för alla anställda inom


RFSU.


Ekonomisk inriktning
● RFSU har fler olika inkomstkällor för att minska RFSU:s ekonomiska sårbarhet.
● RFSU har ökat egenfinansieringen av verksamheten för att öka sin


självständighet.
● RFSU förvaltar sitt eget kapital på ett långsiktigt och hållbart sätt.


Samordning
● RFSU:s olika delar stärker varandra genom ökad förståelse för varandras roller


och förutsättningar.
● RFSU har en effektiv intern kommunikation och koordinerar planering,


genomförande och uppföljning mellan RFSU:s olika delar.


13.2 Fastställande av medlemsavgifter


Kongressen beslutade


att fastställa medlemsavgiften för enskilda medlemmar avseende år 2022 & år 2023 till 150
kr/år,


att fastställa medlemsavgiften för enskilda medlemmar med begränsade ekonomiska resurser,
samt medlemmar upp till 26 års ålder, avseende år 2022 & år 2023 till 50 kr/år,


att fastställa medlemsavgiften för organisationsmedlemmar som organiserar
färre än 10 000 medlemmar för år 2022 och år 2023 till 1000 kr/år,


att fastställa medlemsavgiften för organisationsmedlemmar som organiserar
fler än 10 000 medlemmar för år 2022 och år 2023 till 5000 kr/år,
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att fatt förbundsstyrelsen samt förbundskansliet inför nästa kongress undersöker frågan om
kostnadsfritt medlemskap för:


1. Unga under 18 år
2. Personer utan svenskt bankkonto (ex: asylsökande/papperslösa), samt


att förbundsstyrelsen får i uppdrag att utreda vilka hinder som finns för unga under 18 år och
personer utan personnummer att bli medlem. Syftet är att underlätta för medlemskap för
individer som idag kan får problem med betalningen eller medlemsansökningsprocessen.
Konsekvenser ska analyseras både ur ett ekonomiskt och ett organisatorisk perspektiv.


13.3 Ett nytt idéprogram 2023


Kongressen beslutade


att förslag till nytt idéprogram ska presenteras till kongressen 2023,


att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att leda arbetet med att ta fram ett nytt idéprogram,


att processen ska utformas utifrån Sextantens organisatoriska prioriteringar och inkludera
RFSU:s medlemmar, organisationsmedlemmar, medarbetare och relevanta aktörer utanför
organisationen, samt


att förbundsstyrelsen kvartalsvis stämmer av med ordförandekonferensen för att säkerställa
processens uppfyllande av att-sats 3.


13.4 Proposition: Stadgeändring


Kongressen beslutade


att ny paragraf 9 läggs till i stadgarna, med rubriken; Placeringsråd


Förbundsstyrelsen utser ett placeringsråd med 4-5 ledamöter, varav en
sammankallande. Minst en av ledamöterna ska också ingå i förbundsstyrelsen.


att numrering av efterföljande paragrafer följdjusteras.


13.5 Proposition: Verksamhetsrevisorernas riktlinjer


Kongressen beslutade


att anta de reviderade riktlinjerna för verksamhetsrevisorerna enligt framvaskat förslag:


Ändring i stycke 9:


Genomföra granskningen på ett sådant sätt att pågående verksamheter inte påverkas.


Ändring i stycke 7:


[...] krävs för uppdragets genomförande. genomförande, vilket görs genom en utforskande
hållning och utan att väsentligt påverka den verksamhet som granskas.
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Avslagna förslag:


1. Förbundsstyrelsens förslag om att anta de reviderade riktlinjerna för
verksamhetsrevisorerna enligt förslag.


14.1 Motion 1: Låt personer som har sex mot ersättning komma till
tals inom RFSU


Kongressen beslutade


att anse motionens första att-sats som besvarad, samt


att förbundsstyrelsen får i uppdrag att sammanställa ett kunskapsunderlag om sex mot
ersättning, med relevant forskning på området och där begrepp och olika lagstiftningar
förklaras, i syfte att kunskapshöja organisationen inför och under arbetet med att revidera
idéprogram.


Besvarade förslag:


1. Möteshandlingarnas förslag om att som underlag för RFSU:s arbete kring sex mot
ersättning inhämta erfarenheter från och föra en dialog med individer som har sex mot
ersättning.


Avslagna förslag:


2. Möteshandlingarnas förslag om att förbundsstyrelsen får i uppdrag att till nästkommande
kongress presentera en rapport om sex mot ersättning som med avstamp i RFSU:s syn
på sexuella friheter och rättigheter som:
• tydliggör de olika juridiska begreppen: kriminalisering, legalisering och avkriminalisering
och hur de står i relation till sex mot ersättning,
• jämför och förklarar olika lagstiftningar i världen kring sexköp, exempelvis Svenska
modellen “Sexköpslagen”, den Tyska modellen “Legalisering” och den Nya Zeeländska
modellen “Avkriminalisering”, och söker förståelse för hur de olika lagarna påverkar
personer som säljer sex.


3. Möteshandlingarnas förslag om att den rapport som nämns i ovanstående att-sats
används som underlag för RFSU:s fortsatta arbete i frågor som rör sex mot ersättning.


14.2 Motion 2: Tydligare ställningstagande i frågan om sex mot
ersättning


Kongressen beslutade


att anse motionens samtliga att-satser som besvarade, samt


att förbundsstyrelsen får i uppdrag att sammanställa ett kunskapsunderlag om sex mot
ersättning, med relevant forskning på området och där begrepp och olika lagstiftningar
förklaras, i syfte att kunskapshöja organisationen inför och under arbetet med att revidera
idéprogram.
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Besvarade förslag:


1. Möteshandlingarnas förslag om att kongressen röstar igenom att förbundsstyrelsen i
kommande idéprogram utgår från att RFSU tydligt tar ställning mot köp av sexuella
tjänster.


2. Möteshandlingarnas förslag om att kongressen röstar igenom att förbundsstyrelsen i
kommande idéprogram utgår från att det tydligt framgår att merparten av alla i
prostitution är biologiska kvinnor, och merparten köpare är cis-män.


3. Möteshandlingarnas förslag om att kongressen röstar igenom att förbundsstyrelsen i
kommande idéprogram utgår från att RFSU utgår från ett intersektionellt perspektiv och
att hänsyn tas till ekonomisk ojämlikhet mellan individer, grupper och länder.


4. Möteshandlingarnas förslag om att kongressen röstar igenom att förbundsstyrelsen i
kommande idéprogram utgår från att RFSU lyfter sambandet mellan legaliserad
prostitution och människohandel.


5. Möteshandlingarnas förslag om att kongressen röstar igenom att förbundsstyrelsen i
kommande idéprogram utgår från att RFSU är tydliga i begreppsanvändningen –
kriminalisering av personer som säljer sex och kriminalisering av personer som köper sex
är två skilda saker.


6. Möteshandlingarnas förslag om att kongressen röstar igenom att förbundsstyrelsen i
kommande idéprogram utgår från att RFSU inte samarbetar med organisationer som
tillåter att representanter ur sexindustrin är medlemmar eller som på andra sätt företräder
andra intressen än de hos personer i prostitution.


7. Möteshandlingarnas förslag om att kongressen röstar igenom att förbundsstyrelsen i
kommande idéprogram utgår från att RFSU inte diskuterar sex mot ersättning i termer av
arbete.


8. Möteshandlingarnas förslag om att kongressen röstar igenom att förbundsstyrelsen i
kommande idéprogram utgår från att RFSU drar lärdom från länder där sexköp
legaliserats.


9. Möteshandlingarnas förslag om att kongressen röstar igenom att förbundsstyrelsen i
kommande idéprogram utgår från att RFSU ställer sig bakom fortsatt kriminalisering av
sexköp.


10. Möteshandlingarnas förslag om att kongressen röstar igenom att förbundsstyrelsen i
kommande idéprogram utgår från att RFSU ställer sig bakom att utsatta för prostitution
får målsägandestatus.


Avslagna förslag:


1. Mikael Brodins förslag att sexköp ska bli mer tuffare och få att män sluta köpa sex
2. Moremi Agbajes förslag om att förbundsstyrelsen i sitt arbete med idéprogrammet ska


koppla frågan om sex mot ersättning till antirasism.
3. Caroline Fronérs förslag om att förbundsstyrelsen får i uppdrag att bilda en


kommitté/arbetsgrupp som jobbar vidare med frågan där samtycke och rättigheter står i
centrum.
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14.3 Motion 3: Ett mer teckenspråkigt RFSU


Kongressen beslutade


att RFSU genomför en nulägesanalys inom organisationen för att identifiera brister och
kommer med åtgärder för att öka teckenspråkigheten i organisationen,


att arbeta för att RFSU:s kommunikation, såväl intern som extern, ska vara mer tillgänglig för
teckenspråkiga personer,


att i den mån det går säkerställa att teckenspråkstolk finns tillgängligt till föreläsningar, möten,
sammankomster med mera.


att säkerställa möjligheterna för RFSU:s lokalföreningar att ansöka om ekonomiskt stöd från
förbundskansliet för att bekosta teckenspråkstolkar till föreläsningar, möten, sammankomster
och liknande.


15. Val av förbundsordförande


Kongressen beslutade


att välja Hans Linde till förbundsordförande, i enlighet med valberedningens förslag.


16. Val av ledamöter till förbundsstyrelsen


Kongressen beslutade


att välja Sara Alfredsson (omval), Annika Dalén (omval), Charlotte Drugge (omval), My
Malmeström-Sobelius (omval), Elin Sundin (omval), Jakob Amnér (nyval), Månstråle
Dahlström (nyval), Lina Fridén (nyval), Hanna Gerdes (nyval), Mats Målqvist (nyval), Emil
Nordfjell (nyval) och Romina Pourmokhtari (nyval) till ledamöter i förbundsstyrelsen, i enlighet
med valberedningens förslag.


17. Val av revisorer och revisorssuppleanter


Kongressen beslutade


att välja Sophie Brömster (nyval) och William Appelqvist (nyval) till verksamhetsrevisorer,


att välja Ellinor Dahlén (omval) och Balder Sarmentero (omval) till
verksamhetsrevisorsuppleanter,


att välja KPMG AB som revisor för RFSU, samt


att huvudansvarig revisor blir Fredrik Sjölander,


samtliga i enlighet med valberedningens förslag.
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18. Val av valberedning


Kongressen beslutade


att välja Måns Magnusson, sammankallande (omval), Daniel Hjalmarsson (omval), Hanna
Knutsson (omval), Niklas Hill (omval) samt Monica Johansson (omval) till ledamöter i
valberedningen, samt


att välja Emil Rissve (omval), Jenny Lundgren (nyval), samt Mikael Hammarskjöld (nyval), till
suppleanter i valberedningen,


samtliga i enlighet med ordförandekonferensens förslag.


19. Övriga frågor
Inga övriga frågor fanns att behandla.


20. Avslutning


Kongressen beslutade


att anse RFSU:s kongress 2021 avslutad.
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