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BILAGOR 
 

1. Röstlängd  
2. Beslutsunderlag från kongresstorget 
3. Reservationer 

 
 

 

ANMÄRKNING 

I frågor som hanterats på kongresstorget har samtliga där lagda yrkanden dokumenterats i 
beslutsunderlaget från kongresstorget (bilaga 2). I plenum har beslut fattats endast om varje 
frågas huvudförslag och de övriga yrkanden som väckts i plenum. De övriga yrkanden som inte 
väckts i plenum har, i enlighet med arbetsordningen, automatiskt avslagits. Sådana yrkanden har 
inte medtagits i protokollet, utan återfinns bara i beslutsunderlaget. 
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KONGRESSENS ÖPPNANDE 
 
Förbundsordförande Kristina Ljungros förklarade RFSU:s kongress 2017 som öppnad. 
 
Kongressen öppnades kl. 13.28 fredagen den 2 juni 2017. 
 
Förbundsordförande Kristina Ljungros gick igenom förslaget till dagordning och föreslog att 
tidigarelägga punkt 6 i dagordningen; Val av mötesfunktionärer till att bli en ny punkt 2. 
 
 
VAL AV MÖTESFUNKTIONÄRER 
 
a. Val av mötesordförande 
Måns Magnusson föredrog förbundsstyrelsens förslag till mötesordförande. 
  
Kongressen beslutade, på yrkande av förbundsstyrelsen, 
att Mattias Schain väljs till mötesordförande. 
 
b1. Val av bisittare 
Måns Magnusson föredrog förbundsstyrelsens förslag till val av bisittare. 
  
Kongressen beslutade, på yrkande av förbundsstyrelsen, 
att Lina Winkler väljs till bisittare. 
 
b2. Val av mötessekreterare 
Mötesordförande Mattias Schain föredrog förbundsstyrelsens förslag till val av mötessekreterare. 
 
Kongressen beslutade, på yrkande av förbundsstyrelsen, 
att Annika Dalén, Kerstin Isaxon och Ulrika Dane väljs till mötessekreterare. 
 
c. Val av justerare  
Måns Magnusson föredrog förbundsstyrelsens förslag till val av justerare. 
 
Kongressen beslutade, på yrkande av förbundsstyrelsen, 
att Hanna Knutsson och Viktoria Kassman Eriksson väljs till justerare. 
 
d. Val av redaktionskommitté  
Mötesordförande Mattias Schain föredrog förbundsstyrelsens förslag att inte välja någon 
redaktionskommitté, om det inte blir nödvändigt, och i sådant fall välja en redaktionskommitté. 
 
Kongressen beslutade, på yrkande av förbundsstyrelsen, 
att inte välja någon redaktionskommitté och göra detta val senare under förhandlingarna om 

det blir nödvändigt. 
 
e. Val av torgvärdar  
Bisittare Lina Winkler föredrog förbundsstyrelsens förslag till torgvärdar. 
 
Kongressen beslutade, på yrkande av förbundsstyrelsen, 
att Andreas Åsander, Sonja Ghaderi, Sara Bäckström, Noah Elstad, Magdalena 

Abrahamsson, Suzann Larsdotter, Kalle Röcklinger, Emma Skarpås, Sofia Halth och 
Hans Olsson väljs till torgvärdar. 
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FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD 
 
Röstlängden fastställdes såsom den ropats upp från talarstolen. 
 
Under mötet uppdaterades röstlängden löpande av mötespresidiet [bilaga 1]. 
 
 
FRÅGA OM KONGRESSEN ÄR BEHÖRIGT UTLYST 
 
Organisationssekreterare Henrik Hirseland redogjorde för hur och när kongressen utlysts.  
 
Kongressen konstaterade, på yrkande av förbundsstyrelsen, 
att den blivit behörigt utlyst. 
 
 
FRÅGA OM BESLUTSMÄSSIGHET 
 
Organisationssekreterare Henrik Hirseland redogjorde för närvaron på kongressen. 82 av 90 
anmälda ombud är inskrivna i röstlängden och således närvarande under kongressen. 
 
Kongressen konstaterade, på yrkande av förbundsstyrelsen, 
att den är beslutsmässig. 
 
 
FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 
 
Mötesordförande Mattias Schain föredrog den föreslagna dagordningen för kongressen. I 
samband med detta lyftes motion nr 3 med anledning av dess förslag kopplade till dagordningen: 
 
Motion 3 att-sats 1 föreslår: 
att  kongressen inkluderar en dagordningspunkt där kongressen tillfrågas angående huruvida samtliga 

kongressmotioner och hela överklagan har blivit inkluderade i kongresshandlingarna. Ordet ska 
här vara fritt i denna fråga, så att ansvaret inte vilar ensamt på motionärer och revisorer utan alla 
kan hjälpas åt att se till att allt har kommit med. 

 
Mötesordförande Mattias Schain ställde frågan till kongressen huruvida någon hade kännedom 
om någon motion eller annat dokument från överklagan som inte inkluderats i 
kongresshandlingarna. Då ingen hade någon sådan kännedom gick kongressen till beslut. 
 
Mötesordförande yrkade 
att  avslå motion 3 att-sats 1 
att fastställa dagordningen i sin helhet 
 
Kongressen beslutade 
att avslå motion 3 att-sats 1 
att  fastställa dagordningen i sin helhet.  
 
 
FASTSTÄLLANDE AV ARBETSORDNING 
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Mötesordförande Mattias Schain föredrog den föreslagna arbetsordningen för kongressen. Han 
påpekade särskilt vikten av alla deltagares ansvar att föra sakliga diskussioner och behandla 
varandra med respekt. 
 
I samband med detta lyftes motion 2 som innehöll flera förslag kopplade till arbetsordningen: 
 
Beslut 1: Talartid för RFSU Göteborg angående uteslutningsärende 
 
Motion 2 samtliga att-satser föreslår: 
att  kongressen i frågan om överklagan av förbundsstyrelsens beslut 2016 att utesluta RFSU 

Göteborgs dåvarande ordförande beviljar fri talartid till den person som blivit utesluten, 
att kongressen i frågan om överklagan av förbundsstyrelsens beslut 2016 att utesluta RFSU 

Göteborgs dåvarande ordförande ur förbundet beviljar fri talartid till de kongressombud från 
RFSU Göteborg som varit styrelseledamöter i RFSU Göteborg under 2016 och/eller har innehaft 
förtroendeuppdrag i RFSU Göteborg före 2016, 

att kongressen i frågan om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen beviljar fri talartid till de 
kongressombud från RFSU Göteborg som varit styrelseledamöter i RFSU Göteborg under 2016 
och/eller har innehaft förtroendeuppdrag i RFSU Göteborg före 2016, 

att kongressen i frågan om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen beviljar fri talartid till den person som 
på ordinarie årsmöte 2015 och 2016 blev vald till ordförande för RFSU Göteborg men som 
förbundsstyrelsen sommaren 2016 beslutade sig för att utesluta ur förbundet, 

att kongressen i eventuella andra frågor som direkt eller indirekt handlar om situationen mellan 
förbundsstyrelsen och RFSU Göteborg beviljar fri talartid till de kongressombud från RFSU 
Göteborg som varit styrelseledamöter i RFSU Göteborg under 2016 och/eller har innehaft 
förtroendeuppdrag i RFSU Göteborg före 2016, 

 
Presidiet yrkade 
att  när frågan om uteslutning behandlas bevilja dubbel inledningstid för förbundsstyrelse, revisorer 

samt Xzenu Cronström Beskow. 
 
Förbundsstyrelsen yrkade 
att  bifalla presidiets yrkande. 
 
Kongressen beslutade 
att i frågan om talartid för RFSU Göteborg bifalla presidiets yrkande: att när frågan om 

uteslutning behandlas bevilja dubbel inledningstid för förbundsstyrelse, revisorer samt 
Xzenu Cronström Beskow. 

 
Beslut 2: Talartid för revisorer 
 
Motion 7 att-sats 1 föreslår: 
att  kongressen beviljar revisorerna fri talartid i relevanta frågor, såsom frågan om ansvarsfrihet för 

förbundsstyrelsen och frågan om överklagan av uteslutning. 
 
Presidiet yrkade 
att  när frågan om förbundsstyrelsens ansvarsfrihet behandlas bevilja fri talartid för revisorerna. 

 
Förbundsstyrelsen yrkade 
att  bifalla presidiets yrkande. 
 



Protokoll för vid RFSU:s kongress den 2-4 juni 2017 i Linköping. 
Sidan 8 av 45 

  

Kongressen beslutade 
att i frågan om talartid för revisorer bifalla presidiets yrkande: att när frågan om 

förbundsstyrelsens ansvarsfrihet behandlas bevilja fri talartid för revisorerna. 
 
Beslut 3: Fastställande av arbetsordning 
 
Lekmannarevisor Andreas Palmqvist yrkade 
att  ”Enligt varannan-principen” läggs till sist under 4.3 punkt 3. 
 
My Malmeström Sobelius yrkade 
att  under 4.2 i arbetsordningen lägga till ”Förstagångstalare får en klubba”. 
 
Förbundsstyrelsen yrkade 
att  bifalla My Malmeström Sobelius yrkande och i övrigt anta den föreslagna arbetsordningen. 
 
Kongressen beslutade 
att avslå lekmannarevisor Andreas Palmqvists yrkande. 
att bifalla My Malmeström Sobelius yrkande: att under 4.2 i arbetsordningen lägga till 

”Förstagångstalare får en klubba”. 
att  anta arbetsordningen med gjorda ändringar.  
 
 
PRESENTATIONER OCH TAL AV KANDIDATER TILL 
FÖRBUNDSORDFÖRANDE 
 
Mikael Berlin och Inger Forsgren från valberedningen presenterade sitt arbete som valberedning 
samt sitt förslag till förbundsordförande. 
 
William Appelqvist från RFSU Göteborg höll nomineringstal för Hans Linde. Därefter höll 
valberedningens förslag till förbundsordförande Hans Linde sitt linjetal. 
 
Kalle Norwald från RFSU Stockholm höll nomineringstal för Amanda Netscher. 
Därefter höll den ytterligare kandidaten till förbundsordförande Amanda Netscher sitt linjetal. 
 
 
AJOURNERING FÖR KONGRESSTORG 
 
Kongressen beslutade, på yrkande av presidiet, 
att ajournera förhandlingarna för kongresstorg med återsamling kl. 18.15 fredagen den 2 juni 

2017.  
 
Ajourneringen genomfördes kl. 15.46, fredagen den 2 juni 2017. Kongresstorget dokumenterades i 
beslutsunderlaget till plenum [bilaga 2]. 
 
 
ÅTERUPPTAGANDE AV FÖRHANDLINGARNA 
 
Kongressen beslutade, på yrkande av presidiet, 
att återuppta förhandlingarna 
 
Återupptagandet gjordes kl. 18.16, fredagen den 2 juni 2017.  
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YRKANDE- OCH NOMINERINGSSTOPP 
 
Kongressen beslutade, på yrkande av presidiet, 
att yrkandestopp för torg 1 fastställs till kl. 09.00, lördagen den 3 juni 2017 
att nomineringsstopp fastställs till kl. 09.00, lördagen den 3 juni 2017 
att yrkandestopp för torg 2 fastställs till kl. 09.00, söndagen den 4 juni 2017 
 
 
TALTIDSSTATISTIK 
 
Mina Gäredal presenterade hur taltidsmätningen kommer att genomföras och redovisas under 
kongressen.  
 
 
TAL FRÅN GENERALSEKRETERAREN 
 
RFSU:s generalsekreterare Maria Andersson höll tal till kongressen.  
 
 
VALBEREDNINGENS FÖRSLAG SAMT ÖVRIGA NOMINERADE TILL 
 NY FÖRBUNDSSTYRELSE 
  
Matias Garzon, Mikael Berlin och Inger Forsgren från valberedningen presenterade sitt arbete 
samt sitt förslag till övriga ledamöter i förbundsstyrelsen. De meddelade följande: 
 
Monica Johansson som fanns med i valberedningens förslag har dragit tillbaka sin kandidatur. 
Valberedningen har beslutat att inte föreslå en ny kandidat till att fylla posten. 
 
Samtliga kandidater (valberedningens förslag samt övriga nominerade) presenterade sig därefter 
med namn i talarstolen. 
 
 
AJOURNERING 
 
Kongressen beslutade, på yrkande av presidiet, 
att ajournera förhandlingarna med återsamling kl. 09.00 lördagen den 3 juni 2017.  
 
Ajourneringen genomfördes kl. 18.47, fredagen den 2 juni 2017. 
 
 
ÅTERUPPTAGANDE AV FÖRHANDLINGARNA 
 
Kongressen beslutade, på yrkande av presidiet, 
att återuppta förhandlingarna 
 
Återupptagandet gjordes kl. 09.03, lördagen den 3 juni 2017.  
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DEBATT 1: PROPOSITION – 90-KONTO 
 
Yrkande 1.1: Att-sats 1 och 2 i propositionen 
Förbundsstyrelsen.  
att kongressen beslutar att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att ansöka om 90-konto till RFSU, samt 
att tillägg i stadgarna görs till §12 med följande mening: ”Medlem eller medlemmar kan inte göra 
anspråk på någon del av egendomen”.  
 
Yrkande 1.2: Att-sats 1 i propositionen 
Inger Forsgren, valberedningen 
att propositionen avslås   
 

Kongressen beslutade, efter yrkande 
att sätta streck i debatten. 

 
Kongressen beslutade 
att  bifalla yrkande 1.1 (40 röster mot 31): 
att  ge förbundsstyrelsen i uppdrag att ansöka om 90-konto till RFSU, samt 
att  tillägg i stadgarna görs till § 12 med följande mening: ”Medlem eller medlemmar kan inte 

göra anspråk på någon del av egendomen”. 
 
Följande ombud reserverade sig mot beslutet: 
Fox Foxhage, FSUM 
Nadine Dawod, RFSU Stockholm 
Amanda Thieme, RFSU Stockholm 
Christina Franzén, HIV-Sverige 
Louisa Nicolaisen, RFSU Östergötland 
Margareta Karlsson, RFSU Katrineholm 
Lars-Gunnar Karlsson, RFSU Katrineholm 
Magdalena Druid, RFSU Östergötland 
Magnus Kolsjö, RFSL 
 
 
DEBATT 2: UTESLUTNING AV MEDLEM 
 

Kongressen beslutade, på yrkande från Helena Gard 
 att sätta streck i debatten. 
 
 
FÖREDRAGNING AV REVISORNS BERÄTTELSE 
 
Den auktoriserade revisorn Jonas Grahn föredrog revisionsberättelsen för 2015 och 2016, vilken 
lämnades gemensamt med lekmannarevisorerna. En ny rapport hade delats ut som ersatte tidigare 
inkomna inlagor från lekmännen. Därefter lyftes lekmannarevisorernas agerande med anledning av 
uteslutningsärendet och följande konstaterades: 

att revisionslagen styr både auktoriserad revisor och lekmannarevisorer, 
att revisorer enbart granskar i efterhand (om inte styrelsen ber om råd), 
att revisorer ej aktivt ska försöka påverka styrelsen, samt 
att revisorer har tystnadsplikt och därigenom ej löpande får framföra information om 
denna ej redan är allmänt känt. 
 

AJOURNERING 
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Kongressen beslutade, på yrkande av presidiet, 
att ajournera förhandlingarna för lunch med återsamling kl. 13.00 lördagen den 3 juni 2017.  
 
Ajourneringen genomfördes kl. 12.05, lördagen den 3 juni 2017. 
 
 
ÅTERUPPTAGANDE AV FÖRHANDLINGARNA 
 
Kongressen beslutade, på yrkande av presidiet, 
att återuppta förhandlingarna 
 
Återupptagandet gjordes kl. 13.00, lördagen den 3 juni 2017.  
 
 
 BESLUT – UTESLUTANDE AV MEDLEM 
 
Beslut 0: Uttalande om felaktig uteslutning 
 
Yrkande 0.1: Uttalande om felaktig uteslutning 
Andreas Palmqvist, lekmannarevisor 
att kongressen uttalar att förbundsstyrelsens uteslutning av Xzenu Cronström Beskow var felaktig. 
 
Kongressen beslutade, (tillstyrks av förbundsstyrelsen) 
att  bifalla yrkandet: 
att kongressen uttalar att förbundsstyrelsens uteslutning av Xzenu Cronström Beskow var felaktig 
 
Beslut 1: FS rapport angående uteslutning 
 
Yrkande 1.1: Lägg förbundsstyrelsens rapport angående uteslutning till handlingarna 
Presidiet.  
att FS rapport (med bilagor) angående uteslutning av Xzenu Cronström Beskow läggs till 

handlingarna  
 
Kongressen beslutade, på yrkande från presidiet 
att  lägga förbundsstyrelsens rapport angående uteslutning till handlingarna 
 
Beslut 2: Överklagan av uteslutning 
 
Följande yrkanden väcktes. 
 
Yrkande 2.1: Lämna utan åtgärd 
Presidiet 
att mot bakgrund av att förbundsstyrelsen hävt uteslutningen, lämna Xzenu Cronström Beskows 

överklagande, motion 16 samt att-sats 2 i motion 19 utan åtgärd. 
 
Kongressen beslutade, på yrkande från presidiet 
att  lämna Xzenu Cronström Beskows överklagan av uteslutning utan åtgärd. 
 
Beslut 3: Del av motion 3 [angående Förbundsstyrelsens jävsituation] 
 
Följande yrkanden väcktes. 
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Yrkande 3.1: Motionssvaret 
Förbundsstyrelsen. 
att anse att-satsen som besvarad. 
   
Kongressen beslutade 
att  bifalla yrkande 3.1: 
att anse att-satsen som besvarad. 
 
Beslut 4: Motion 18 [Uteslut Kristina Ljungros ur RFSU!] (ang. uteslutning av Kristina 
Ljungros) 
 
Följande yrkanden väcktes. 
 
Yrkande 4.1: Motionssvaret 
Förbundsstyrelsen. 
att avslå motionen 
 
Kongressen beslutade 
att  bifalla yrkande 4.1: 
att avslå motionen. 
 
Beslut 5: Del av motion 19 [Om demokrati, etik och transparens] (ang. ursäkt till Xzenu 
Cronström Beskow) 
 
Följande yrkanden väcktes. 
 
Yrkande 5.1: Motionssvaret 
Förbundsstyrelsen. 
att att-satsen avslås. 
 
Yrkande 5.2: Motion 19 [Om demokrati, etik och transparens], att-sats 3 
Andreas Palmqvist, medlem i RFSU Malmö, Lekmannarevisor RFSU & Sari Asa-Nicolaisen, medlem i RFSU 
Östergötland, Lekmannarevisor RFSU. 
att kongressen riktar en ursäkt till Xzenu Cronström Beskow, för den orimliga och 

odemokratiska behandling hen har fått utstå. 
 
Yrkande 5.3: Nytt yrkande från kongresstorget 
Charles Åkerblom Roskvist 
att kongressen uppdrar förbundsstyrelsen för mandatperioden 2015–2017 att ge en ursäkt till 

Xzenu Cronström Beskow på det sätt de ser lämpligt. 
 
Kongressen beslutade 
att  med bifall till yrkande 5.3, avslå yrkande 5.2, 
att  avslå yrkande 5.1,  
att  bifalla yrkande 5.3: 
att  uppdra till förbundsstyrelsen för mandatperioden 2015–2017 att ge en ursäkt till Xzenu 

Cronström Beskow på det sätt de ser lämpligt. 
 
Beslut 6: Del av motion 19 [Om demokrati, etik och transparens] (ang. publicering av 
ursäkt) 
 
Följande yrkanden väcktes. 
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Yrkande 6.1: Motionssvaret 
Förbundsstyrelsen. 
att att-satserna avslås. 
 
Yrkande 6.2: Motion 19 [Om demokrati, etik och transparens], att-sats 4–5 
Andreas Palmqvist, medlem i RFSU Malmö, Lekmannarevisor RFSU & Sari Asa-Nicolaisen, medlem i RFSU 
Östergötland, Lekmannarevisor RFSU. 
att kongressen uppdrar åt förbundsstyrelsen att publicera ursäkten på hemsidan, samt 
att kongressen uppdrar åt förbundsstyrelsen att publicera ett pressmeddelande med ursäkten. 
 
Kongressen beslutade 
att  bifalla yrkande 6.1: 
att att-satserna avslås. 
 
Beslut 7: Del av motion 19 [Om demokrati, etik och transparens] (ang. procedur mm. vid 
uteslutning) 
 
Följande yrkanden väcktes. 
 
Yrkande 7.1: Motionssvaret. 
Förbundsstyrelsen. 
att att-satserna avslås. 
 
Yrkande 7.2: Motion 19 [Om demokrati, etik och transparens], att-sats 6–7 
Andreas Palmqvist, medlem i RFSU Malmö, Lekmannarevisor RFSU & Sari Asa-Nicolaisen, medlem i RFSU 
Östergötland, Lekmannarevisor RFSU. 
att kongressen fastställer att uteslutningar ska ske ytterst restriktivt, 
att kongressen fastslår att uteslutningsärenden ska ske på ett rättssäkert sätt där den som 

riskerar uteslutning får veta vad anklagelsen består i och vem som har riktat anklagelsen.  
 
Kongressen beslutade 
att  bifalla yrkande 7.2: 
att att uteslutningar ska ske ytterst restriktivt, samt 
att uteslutningsärenden ska ske på ett rättssäkert sätt där den som riskerar uteslutning får 

veta vad anklagelsen består i och vem som har riktat anklagelsen. 
 
Beslut 8: Del av motion 19 [Om demokrati, etik och transparens] (ang. dokumentation 
vid uteslutning) 
 
Följande yrkanden väcktes. 
 
Yrkande 8.1: Motionssvaret 
Förbundsstyrelsen 
att att-satserna avslås. 
 
Yrkande 8.2: Motion 19 [Om demokrati, etik och transparens], att-sats 8–9 
Andreas Palmqvist, medlem i RFSU Malmö, Lekmannarevisor RFSU & Sari Asa-Nicolaisen, medlem i RFSU 
Östergötland, Lekmannarevisor RFSU. 
att kongressen fastslår att anledningen eller anledningarna till uteslutningen dokumenteras 

med tydlig hänvisning till stadgarna, 
att kongressen fastslår att ovanstående dokumentation görs tillgänglig för den som riskerar 

uteslutning. 
 
Kongressen beslutade 
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att  bifalla yrkande 8.2: 
att anledningen eller anledningarna till uteslutningen dokumenteras med tydlig hänvisning till 

stadgarna, samt 
att kongressen fastslår att ovanstående dokumentation görs tillgänglig för den som riskerar 

uteslutning. 
 
Beslut 9: Del av motion 19 [Om demokrati, etik och transparens] (ang. regelverk mm. vid 
uteslutning) 
 
Följande yrkanden väcktes. 
 
Yrkande 9.1: Motionssvaret 
Förbundsstyrelsen 
att att-satsen avslås. 
 
Yrkande 9.2 Motion 19 [Om demokrati, etik och transparens], att-sats 10 
Andreas Palmqvist, medlem i RFSU Malmö, Lekmannarevisor RFSU & Sari Asa-Nicolaisen, medlem i RFSU 
Östergötland, Lekmannarevisor RFSU. 
att kongressen fastslår att personer som har i uppdrag att granska förbundets verksamhet får 

ta del av samma information som förbundsstyrelsen har tillgång till,  
 
Kongressen beslutade 
att  bifalla yrkande 9.2: 
att personer som har i uppdrag att granska förbundets verksamhet får ta del av samma 

information som förbundsstyrelsen har tillgång till. 
 
Beslut 9a: Del av motion 19 [Om demokrati, etik och transparens] (ang. regelverk mm. 
vid uteslutning) 
 
Följande yrkanden väcktes. 
 
Yrkande 9a.1: Motionssvaret 
Förbundsstyrelsen 
att att-satsen avslås. 
 
Yrkande 9a.2 Motion 19 [Om demokrati, etik och transparens], att-sats 11 
Andreas Palmqvist, medlem i RFSU Malmö, Lekmannarevisor RFSU & Sari Asa-Nicolaisen, medlem i RFSU 
Östergötland, Lekmannarevisor RFSU. 
att kongressen ger förbundsstyrelsen i uppdrag att till nästa kongress att utforma ett 

transparent och demokratiskt regelverk för framtida uteslutningsärenden. 
 
Kongressen beslutade 
att  bifalla yrkande 9a.2: 
att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att till nästa kongress att utforma ett transparent och 

demokratiskt regelverk för framtida uteslutningsärenden. 
 
Beslut 10: Del av motion 19 [Om demokrati, etik och transparens] (ang. etiska regler) 
 
Följande yrkanden väcktes. 
 
Yrkande 10.1: Motionssvaret 
Förbundsstyrelsen 
att att-satsen avslås. 
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Yrkande 10.2 Motion 19 [Om demokrati, etik och transparens], att-sats 12 
Andreas Palmqvist, medlem i RFSU Malmö, Lekmannarevisor RFSU & Sari Asa-Nicolaisen, medlem i RFSU 
Östergötland, Lekmannarevisor RFSU. 
att kongressen fastslår att när vägledning saknas i stadgar och andra styrdokument, så ska 

förbundsstyrelsen agera i enlighet med grundläggande mänskliga rättigheter och svensk 
rättspraxis. 

 
Kongressen beslutade 
att  bifalla yrkande 10.1: 
att  avslå att-satsen. 
 
Beslut 11: Motion 19 [Om demokrati, etik och transparens] (ang. lokalföreningarnas 
självständighet) 
 
Yrkande 11.1: Motionssvaret 
Förbundsstyrelsen 
att att-satserna avslås. 
 
Yrkande 11.2 Motion 19 [Om demokrati, etik och transparens], att-sats 13–14 
Andreas Palmqvist, medlem i RFSU Malmö, Lekmannarevisor RFSU & Sari Asa-Nicolaisen, medlem i RFSU 
Östergötland, Lekmannarevisor RFSU. 
att kongressen fastslår att lokalföreningarna i RFSU är självständiga och självbestämmande 

samt styrs av förbundets gemensamma värdegrund så som den uttrycks i stadgar, 
idéprogram och andra styrdokument, 

att kongressen fastslår att lokalföreningarna är självbestämmande och garanteras fulla 
demokratiska rättigheter i frågor där de har beslutanderätt. 

 
Kongressen beslutade 
att  bifalla yrkande 11.1 (41 röster mot 30): 
att avslå att-satsen. 
 

Ordningsfråga från presidiet, m fl: 
 

Yrkande 
Presidiet, Andreas Örnevall.  
att gå direkt till VoteIT-omröstning i de frågor som kan bedömas vara känsliga  
 
Kongressen beslutade 
att  bifalla yrkandet: att gå direkt till VoteIT i de frågor som kan bedömas vara känsliga.  

 
Beslut 12: Del av motion 19 [Om demokrati, etik och transparens] (ang. information till 
medlemmar) 
 
Yrkande 12.1: Motionssvaret 
Förbundsstyrelsen 
att att-satsen avslås. 
 
Yrkande 12.2 Motion 19 [Om demokrati, etik och transparens], att-sats 15 
Andreas Palmqvist, medlem i RFSU Malmö, Lekmannarevisor RFSU & Sari Asa-Nicolaisen, medlem i RFSU 
Östergötland, Lekmannarevisor RFSU. 
att kongressen fastslår att förbundsstyrelsen inte har rätt att hindra medlemmarna i 

lokalföreningarna att få tillgång till fullständig information. 
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Kongressen beslutade 
att  bifalla yrkande 12.1 (51 röster mot 16): 
att  avslå att-satsen. 
 
Beslut 13: Del av motion 19 [Om demokrati, etik och transparens] (ang. förbundskansliet 
agerande) 
 
Yrkande 13.1: Motionssvaret 
Förbundsstyrelsen 
att att-satsen avslås. 
 
Yrkande 13.2 Motion 19 [Om demokrati, etik och transparens], att-sats 16 
Andreas Palmqvist, medlem i RFSU Malmö, Lekmannarevisor RFSU & Sari Asa-Nicolaisen, medlem i RFSU 
Östergötland, Lekmannarevisor RFSU. 
att kongressen fastslår att anställda på central nivå ska hålla sig strikt neutrala och sakliga i 

frågor som rör lokalföreningarna. 
 
Kongressen beslutade 
att  bifalla yrkande 13.1 (47 röster mot 22): 
att  avslå att-satsen. 
 
Beslut 14: Del av motion 21 [Angående medlemmars ansvar, principer vid uteslutning av 
medlem samt utlysning av årsmöte i lokalförening](ang. FS tidigare stadgeproposition) 
 
Följande yrkandes väcktes. 
 
Yrkande 14.1: Lämna utan åtgärd 
Presidiet. 
att mot bakgrund av att propositionen dragits tillbaka, lämna att-satsen utan åtgärd. 
 
Kongressen beslutade 
att  bifalla yrkande 14.1: 
att lämna att-satsen utan åtgärd mot bakgrund av att propositionen dragits tillbaka. 
 
Beslut 15: Del av motion 21 [Angående medlemmars ansvar, principer vid uteslutning av 
medlem samt utlysning av årsmöte i lokalförening] (ang. uttalande om uteslutning) 
 
Yrkande 15.1: Motionssvaret 
Förbundsstyrelsen 
att att-satsen avslås. 
 
Yrkande 15.2: Motion 21 [Angående medlemmars ansvar, principer vid uteslutning av medlem 
samt utlysning av årsmöte i lokalförening] att-sats 2 
RFSU Stockholm. 
att kongressen antar följande uttalande: 
 
 Angående uteslutning 

Uteslutning kan enligt stadgan ske då en medlem bryter mot förbundets stadgar eller 
motverkar förbundets syfte. Detta uttalande syftar till att förtydliga innebörden i att 
motverka förbundets syfte. Normalt sett omfattar denna formulering de två möjligheterna 
1) att medlem samtidigt är medlem i en annan organisation som motverkar förbundets 
syfte och 2) att medlem på ett kriminellt sätt missbrukar sitt förtroendeuppdrag. Exempel 
på en organisation som motverkar förbundets syfte kan vara en organisation som arbetar 
för inskränkt aborträtt. Uteslutning på grund av medlemskap i visst politiskt parti eller 
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trossamfund bör normalt inte förekomma. Exempel på maktmissbruk av 
förtroendeuppdrag kan vara att förskingra pengar från en lokalförening. Att företräda en 
viss politisk linje inom förbundet inte är skäl för uteslutning. Uteslutning bör användas 
ytterst restriktivt, särskilt när det gäller medlemmar som är valda till förtroendeuppdrag.   
 

Kongressen beslutade, 
att  bifalla yrkande 15.1 (41 röster mot 27): 
att  avslå motionens att-sats. 
 
Beslut 16: Motion 24 [Procedur vid uteslutning] 
 
Följande yrkandes väcktes. 
 
Yrkande 16.1: Jämkningsyrkande från kongressen 
Viveqa Rosengren, RFSU Göteborg, Förbundsstyrelsen. 
 
att yrkande 16.2 bifalls med följande tillägg: 
 [För tydlighet kopieras i texten nedan hela texten från yrkande 16.2 samt den föreslagna tilläggstexten 
 från yrkande 16.1 understruken. Sekreterarnas anmärkning] 
 ”att det vid fråga om uteslutning skall upprättas ett beslutsunderlag för att dokumentera det 

stadgebrott eller den handling som motverkar förbundets syfte. Detta beslutsunderlag ska 
ligga till grund för förbundsstyrelsens beslut. Detta dokument ska endast komma till 
förbundsstyrelsen, revisorerna och den aktuella medlemmen till handa. Ifall medlemmen 
vill kan underlaget spridas vidare, annars inte. Innan förbundsstyrelsen kan besluta om 
uteslutning skall den person eller organisation som är föremål för beslutet ha fått ta del av 
beslutsunderlaget och haft två veckor på sig att inkomma med ett skriftligt yttrande. Ingen 
ytterligare information utöver detta beslutsunderlag och detta yttrande får ligga till grund 
för förbundsstyrelsens beslut.” 

att det ovanstående börjar gälla som principdokument efter kongressen 2017. 
att det ovanstående ska följa med som förslag till stadgerevisionen till kongressen 2019. 

 
Kongressen beslutade, 
att  bifalla yrkande 16.1: 
att yrkande 16.2 bifalls med ovanstående tillägg [understruket i texten ovan]: 
att det ovanstående börjar gälla som principdokument efter kongressen 2017 samt 
att det ovanstående ska följa med som förslag till stadgerevisionen till kongressen 2019. 
 
Beslut 17: Del av motion 7 [Utrymme åt förbundets revisorer!] (ang. begränsning av antal inlägg) 
 
Följande yrkandes väcktes 
 
Yrkande 17.1: Motionssvaret 
Förbundsstyrelsen. 
att  avslå att-satsen [att eventuella system för att begränsa hur många gånger en viss person får 

tala på kongressen inte omfattar revisorerna] 
 
Kongressen beslutade, 
att  bifalla yrkande 17.1: 
att  avslå att-satsen. 
 
 
AJOURNERING 



Protokoll för vid RFSU:s kongress den 2-4 juni 2017 i Linköping. 
Sidan 18 av 45 

 

 
Kongressen beslutade, på yrkande av presidiet, 
att ajournera förhandlingarna för kongresstorg med återsamling kl. 16.30 lördagen den 3 juni 

2017.  
 
Ajourneringen genomfördes kl. 13.48, lördagen den 3 juni 2017. 
 
 
ÅTERUPPTAGANDE AV FÖRHANDLINGARNA 
 
Kongressen beslutade, på yrkande av presidiet, 
att återuppta förhandlingarna 
 
Återupptagandet gjordes kl. 16.29, lördagen den 3 juni 2017.  
 
 
REDOVISNING AV TALARSTATISTIK 
 
Mina Gäredal redovisade statistik avseende inläggen i plenum. 
 
Antal sekunder per person: 
 
Efter kön 
Annat  0 
Kvinnor  37 
Män  47 
 
Efter roll 
Auktoriserad revisor 171 
Verksamhetsrevisor 182 
Valberedning  78 
Ombud  18 
 
Mätningen är viktad efter antal personer i varje kategori. 
 
 
ORDNINGSFRÅGOR 
 
Angående tagna beslut i uteslutningsärendet 
 
Andreas Örnevall, RFSU Uppsala, yrkar 
att  kongressen river upp besluten 7 och 8 i uteslutningsärendet och genomför rösträkning i VoteIt. 
 
Presidiet yrkade 
att  avslå Andreas Örnevalls yrkande. 
 
Kongressen beslutade 
att  avslå Andreas Örnevalls yrkande. 
 
Angående betalningsanmärkningar hos nominerade till förbundsstyrelsen med anledning av 
beslutet om 90-konto 
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Andreas Palmqvist, verksamhetsrevisor, yrkar 
att  valberedningen uppdras att redogöra för om någon av de nominerade till förbundsstyrelsen har 

betalningsanmärkning. 
 
Kongressen beslutade 
att  avslå Andreas Palmqvists yrkande. 
 
Angående programpunkten presentation av de nominerade till förbundsstyrelsen 
 
Presidiet yrkar 
att  programpunkten förläggs till preliminärt kl. 18.00 lördagen den 3 juni 2017. 
   
Förbundsstyrelsen yrkade 
att  programpunkten förläggs till kl. 08.30 söndagen den 4 juni 2017. 
 
Kongressen beslutade 
att  bifalla presidiets yrkande: 
att programpunkten presentation av de nominerade till förbundsstyrelsen förläggs till 

preliminärt kl. 18.00 lördagen den 3 juni 2017  
 
 
PROPOSITION - OM GRUNDLIG STADGEÖVERSYN 
 
Beslut 1: Propositionen 
 
Yrkande 1.1: Propositionen 
Förbundsstyrelsen  
att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att inför nästkommande kongress återkomma med ett omarbetat 

stadgeförslag, 
att denna översyn särskilt lyfter frågorna om medlemskap, den lokala stadgans koppling till 

förbundets stadga samt reglering kring uteslutning av medlemmar, men likväl tar ett helhetsgrepp 
på både lokala och centrala stadgar, samt 

att detta arbete görs i nära dialog mellan lokalföreningar och förbundsstyrelse. 
 
Kongressen beslutade 
att  bifalla yrkande 1.1: 
att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att inför nästkommande kongress återkomma med ett 

omarbetat stadgeförslag, 
att denna översyn särskilt lyfter frågorna om medlemskap, den lokala stadgans koppling till 

förbundets stadga samt reglering kring uteslutning av medlemmar, men likväl tar ett 
helhetsgrepp på både lokala och centrala stadgar, samt 

att detta arbete görs i nära dialog mellan lokalföreningar och förbundsstyrelse. 
 
Beslut 2: Förtydliga formerna för dialog? 
 
Följande yrkande från kongresstorget väcktes. 
 
Yrkande 2.1: Förbundsstyrelsens förslag från kongresstorget 
Förbundsstyrelsen  
att yrkande 2.2 bifalls med följande ändring. [För tydlighet kopieras i texten nedan hela texten från yrkande 

2.2 samt den föreslagna tilläggstexten från yrkande 2.1 understruken. Sekreterarnas anmärkning] 
att formerna för den i propositionen nämnda dialogen med lokalföreningarna preciseras enligt 
följande: 
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• Att översynsgruppen inleder sitt arbete med att inhämta lokalföreningarnas synpunkter 
vad gäller stadgeändringar generellt samt de förändringar som föreslagits i motioner till 
årets kongress. 

• Att ordförandegruppen utser minst en ledamot i gruppen. 
• Att gruppen har en löpande dialog med ordförandekonferensen under arbetets gång. 

 
Kongressen beslutade 
att  bifalla yrkande 2.1: 
att formerna för den i propositionen nämnda dialogen med lokalföreningarna preciseras 

enligt följande: 
att översynsgruppen inleder sitt arbete med att inhämta lokalföreningarnas synpunkter vad 

gäller stadgeändringar generellt samt de förändringar som föreslagits i motioner till årets 
kongress, 

att ordförandegruppen utser minst en ledamot i gruppen, samt 
att gruppen har en löpande dialog med ordförandekonferensen under arbetets gång. 
 
Beslut 3: Tidsplan för stadgeöversynen? 
 
Yrkande 3.1: Förslag från utskottsarbetet 
Mikael Hammarskjöld, RFSU Malmö.  
att stadgeöversynen i huvudsak följer följande tidsplan: 

• Arbetet ska starta omedelbart efter kongressen, senast 1/9 2017. 
• Under arbetet bör ett antal avstämningsmöten avhållas (t.ex. 4) med representanter för 

lokalföreningarna (ordförandegruppen) samt ett större möte öppet för alla medlemmar 
(t.ex. i samband med vårmötet 2018). 

• Att de utarbetade förslagen till stadgeändringar skickas ut till lokalföreningarna i god 
tid (minst 14 dagar) innan avstämningsmötena. 

• Ett färdigt förslag till stadgeändringar ska finnas färdigt i mycket god tid innan nästa 
kongress, förslagsvis senast den 1/9 2018. 

 
Yrkande 3.2: Förbundsstyrelsens förslag från kongresstorget 
Förbundsstyrelsen  
att yrkande 3.1 bifalls med följande ändring 

[…] ett färdigt förslag till stadgeändringar ska finnas färdigt i mycket god tid innan nästa kongress, 
förslagsvis senast den 1/9 2018. 

  
Yrkande 3.3: Mikael Hammarskjölds nya förslag 
Mikael Hammarskjöld, RFSU Malmö  
att yrkande 3.1 bifalls med följande ändring 

ett färdigt förslag till stadgeändringar ska finnas färdigt i mycket god tid innan nästa kongress, 
senast fem månader innan nästa kongress. 

 
Kongressen beslutade, 
att  med bifall till yrkande 3.3, avslå yrkande 3.2, 
att  avslå yrkande 3.1,  
att  bifalla yrkande 3.3: 
att stadgeöversynen i huvudsak följer följande tidsplan: arbetet ska starta omedelbart efter 

kongressen, senast 1/9 2017, under arbetet bör ett antal avstämningsmöten avhållas (t.ex. 
4) med representanter för lokalföreningarna (ordförandegruppen) samt ett större möte 
öppet för alla medlemmar (t.ex. i samband med vårmötet 2018), att de utarbetade 
förslagen till stadgeändringar skickas ut till lokalföreningarna i god tid (minst 14 dagar) 
innan avstämningsmötena, ett färdigt förslag till stadgeändringar ska finnas färdigt i 
mycket god tid innan nästa kongress, senast fem månader innan nästa kongress. 
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Beslut 4: Hänskjuta årets förslag? M.m. 
 
Yrkande 4.1: Förslag från utskottsarbetet 
Mikael Hammarskjöld, RFSU Malmö  
att samtliga förslag till stadgeändringar som framförts i motioner till årets kongress hänskjuts för 

ställningstagande till den grupp som ska genomföra översynen av stadgarna, samt att gruppens 
ställningstagande till motionerna dokumenteras och görs tillgängliga för motionärer, 
lokalföreningar och revisorer. 

 
Kongressen beslutade, 
att  bifalla yrkande 4.1: 
att  samtliga förslag till stadgeändringar som framförts i motioner till årets kongress hänskjuts 

för ställningstagande till den grupp som ska genomföra översynen av stadgarna, samt att 
gruppens ställningstagande till motionerna dokumenteras och görs tillgängliga för 
motionärer, lokalföreningar och revisorer. 

 
Beslutet togs om med samma röstresultat efter klargörande att beslutet innebär att samtliga beslut i motioner som 
rör stadgeändring ej tas under kongressförhandlingarna utan motionernas förslag kommer istället att behandlas av 
den gruppen som kommer att genomföra översynen av stadgarna. Det gäller följande motioner: 

• Motion 4: RFSU bör vara inkluderande och modigt 
• Motion 5: Förebygg maktmissbruk i form av ultimatum eller uteslutning av förtroendevald 
• Motion 6: Förebygg maktmissbruk i form av hotelse och omröstningar om uteslutning 
• Motion 15: Översyn av förbundets stadgar vid uteslutning av medlem 
• Motion 20: Om stadgeändringar angående förslagsrätt och extra kongress 

 
Beslut 5: Hur gruppen ska se ut 
 
Yrkande 5.1: Yrkande från kongresstorget 
Förbundsstyrelsen  
att gruppen består av ledamöter från FS, representanter för lokalföreningar och andra som 

ordförandekonferensen utser. 
 
Kongressen beslutade, 
att  bifalla yrkande 5.1: 
att gruppen består av ledamöter från FS, representanter för lokalföreningar och andra som 

ordförandekonferensen utser. 
 
 
FÖRBUNDSSTYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSER  
 
Förbundsstyrelsens ledamöter Emil Rissve och Victor Bernhardtz föredrog 
verksamhetsberättelserna för 2015 och 2016. 
 
Kongressen beslutade, på yrkande av förbundsstyrelsen, 
att  verksamhetsberättelsen 2015 läggs till handlingarna, 
att  verksamhetsberättelsen 2016 läggs till handlingarna. 
 
 
FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING 
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Kongressen beslutade, på yrkande av förbundsstyrelsen, 
att  fastställa resultat- och balansräkning för 2015, 
att  fastställa resultat- och balansräkning för 2016 
 
 
RAPPORT OM KONGRESSBESLUT FRÅN 2015 
 
Kongressen beslutade, på yrkande av förbundsstyrelsen, 
att  förbundsstyrelsens rapport om kongressbeslut 2015 läggs till handlingarna. 
 
 
REVISORERNAS RAPPORTER 
 
Revisionsrapporter för verksamhetsåren 2015 och 2016 från auktoriserad revisor och 
lekmannarevisorer lyftes för behandling. Lekmännens rapport vilken ingick i kongresshandlingarna hade 
dragits tillbaka och en ny delats ut på sittande möte. 
 
Kongressen beslutade, på yrkande av revisorerna, 
att  lägga lekmannarevisorernas rapport till handlingarna. 
att  lägga den auktoriserade revisorsrapporten till handlingarna. 
 
 
FRÅGA OM ANSVARSFRIHET FÖR FÖRBUNDSSTYRELSEN 
 
Kongressen beslutade, på yrkande av revisorerna, 
att bevilja den avgående förbundsstyrelsen ansvarsfrihet.  
 
 
PRESENTATION AV DE NOMINERADE TILL  FÖRBUNDSSTYRELSEN 
 
Följande kandidater till förbundsstyrelsen presenterade sig i talarstolen: 
 
Valberedningens förslag: Tomas Agnemo, Victor Bernhardtz, Gunilla Kinnestrand, Jonis 
Bader, Karin Stenqvist, William Appelqvist, Marco Vega, My Malmeström Sobelius, Åsa Eriksson 
Isa Chen, Anna Levin. (En plats vakant.) 
 
Övriga nominerade: Gustav Nilsonne, Sara Alfredsson, Andreas Örnevall, Wiktor Södersten 
 
AJOURNERING 
 
Kongressen beslutade, på yrkande av presidiet, 
att ajournera förhandlingarna för middag, med återsamling kl. 09.00 söndagen den 4 juni 

2017.  
 
Ajourneringen genomfördes kl. 18.05, lördagen den 3 juni 2017. 
 
ÅTERUPPTAGANDE AV FÖRHANDLINGARNA 
Kongressen beslutade, på yrkande av presidiet, 
att återuppta förhandlingarna 
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Återupptagandet gjordes kl. 09.03, söndagen den 4 juni 2017.  
 
REDOVISNING AV TALARSTATISTIK 
 
Mina Gäredal redovisade statistik avseende inläggen i plenum.  
 
Talade sekunder, per person: 

 
Efter roll 
Auktoriserad revisor: 171 
Verksamhetsrevisor: 254 
Valberedning: 112 
Förbundsstyrelseledamot: 168 
Ombud: 27 
 
Efter kön 
Annat: 0 
Man: 87 
Kvinna: 44 
 

Talade sekunder, totalt: 
 
Efter roll 
Auktoriserad revisor: 171 
Verksamhetsrevisor: 763 
Valberedning: 337 
Förbundsstyrelseledamot: 1848 
Ombud: 2189 
 
Efter kön 
Annat: 0 
Man: 2701 
Kvinna: 2893 

 
 
UPPRIVNING AV DEBATT 1: PROPOSITION – 90-KONTO 
 
Presidiet yrkar 
att  beslutet angående 90-kontot rivs upp på grund av tidigare felaktig omröstning med hänvisning till 

stadgarna, då en stadgeförändring likande att-sats 2 om tillägg i stadgarna kräver 2/3 majoritet på 
två följande kongresser för att vara giltigt. 

 
Kongressen beslutade, på yrkande av presidiet, 
att  riva upp följande beslut angående yrkande 1.1: kongressen beslutar att ge 

förbundsstyrelsen i uppdrag att ansöka om 90-konto till RFSU, samt att tillägg i stadgarna 
görs till §12 med följande mening: ”Medlem eller medlemmar kan inte göra anspråk på 
någon del av egendomen”. 

 
 
NY DEBATT 1: PROPOSITION – 90-KONTO 
 
Följande yrkandes väcktes. 
 
Yrkande 1.1: Att-sats 1 och 2 i propositionen 
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Förbundsstyrelsen.  
att kongressen beslutar att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att ansöka om 90-konto till RFSU, samt 
att tillägg i stadgarna görs till § 12 med följande mening: ”Medlem eller medlemmar kan inte göra 

anspråk på någon del av egendomen”.  
 
Kongressen beslutade 
att  bifalla yrkande 1.1 att-sats 1: 
att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att ansöka om 90-konto till RFSU. 
 
 
Kongressen beslutade med 2/3 majoritet, 
att  bifalla yrkande 1.1 att sats 2 (78,6%): 
att tillägg i stadgarna görs till § 12 med följande mening: ”Medlem eller medlemmar kan inte 

göra anspråk på någon del av egendomen”. 
 
 
DEBATT 1: MOTION 10 – NYPRODUKTION OCH MÖJLIGGÖRANDE AV 
KOMPLETTERING AV INFORMATION RIKTADE MOT SKOLOR OCH 
FRITIDSGÅRDAR 
 
Följande yrkandes väcktes. 
 
Yrkande 1.1 Motionssvaret  
Förbundsstyrelsen. Stöd av 0 ombud. 
 att anse motionen besvarad. 
 
Kongressen beslutade, 
att  bifalla yrkande 1.1 Motionssvaret: 
att anse motionen som besvarad 
 
 
DEBATT 2: MOTION 11 – STOPP FÖR OAVSIKTLIG SPRIDNING AV 
SEXNEGATIV PROPAGANDA 
 
Följande yrkandes väcktes. 
 
Yrkande 1.1 Motionssvaret  
Förbundsstyrelsen. Stöd av 1 ombud.  
att avslå motionen i sin helhet. 
 
Yrkande 1.2 Motionen  
Henric Grubbström, RFSU Västernorrland. Stöd av 0 ombud.  
att  förbundsstyrelsen ges i uppdrag att utarbeta ett direktiv till sexupplysare, informatörer och alla 

som företräder organisationen, som tydliggör att sexualupplysning till unga aldrig får motiveras 
eller ofarliggöras med argumentet att den inte ökar potentiell sexuell aktivitet, samt  

att sista meningen i sista stycket på sida 10 i RFSU:s idéprogram stryks.  
 
Kongressen beslutade, 
att  bifalla yrkande 1.1 Motionssvaret: 
att avslå motionen. 
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DEBATT 3: MOTION 12 – OM AROMANTISKA SEXUTÖVARE M.M. 
 
Följande yrkandes väcktes. 
 
Yrkande 1.1 Motionen  
Henric Grubbström, RFSU Västernorrland. Stöd av 2 ombud.  
att  förbundsstyrelsen ges i uppdrag att utreda och förhålla sig till huruvida RFSU ska anamma 

asexualitet som etikett på sexutövande och sexintresserade människor som inte upplever 
attraktion, eller om man ska se dem som en underavdelning därav. Eller om ett separat begrepp 
kanske behövs,  

att  förbundsstyrelsen ges i uppdrag att jobba med att synliggöra sexutövande och sexintresserade 
aromantiska och asexuella och människor som i uteslutande eller i huvudsak upplever responsiv 
lust, samt  

att  förbundsstyrelsen tar ansvar för att ett direktiv utarbetas om att RFSU och dess informatörer i 
utåtriktat material och kontakt med människor inte ska använda sig av kåthet, attraktion och 
romantisk kärlek som exkluderande förklaringsmodeller utan att klargöra att det för många finns 
andra grunder till att ha sex som till exempel en önskan baserad på att man vill.  

 
Yrkande 1.2 Motionssvaret  
Förbundsstyrelsen. Stöd av 0 ombud.  
att  avslå motionen  
 
Kongressen beslutade, 
att  bifalla yrkande 1.2 Motionssvaret: 
att avslå motionen. 
 
 
DEBATT 4: MOTION 14 – STÄRK STÖDET TILL LANDETS 
INFORMATÖRSVERKSAMHETER 
 
Följande yrkandes väcktes. 
 
Yrkande 1.1 Motionen  
Styrelsen, RFSU Göteborg, Styrelsen, RFSU Uppsala, RFSU Örebro, RFSU Östergötland. Stöd av 4 ombud.  
att  uppdra till förbundsstyrelsen att stärka det ekonomiska stödet på nationell nivå för att underlätta 

för informatörsverksamhet i hela landet, samt  
att  uppdra till förbundsstyrelsen att allokera ekonomiska medel och/eller andra resurser för att stötta 

lokalföreningar där befintlig, aktiv informatörsverksamhet riskerar att läggas ned.  
 
Yrkande 1.2 Motionssvaret  
Förbundsstyrelsen. Stöd av 0 ombud.  
att  avslå motionen  
 
Kongressen beslutade, 
att  bifalla yrkande 1.1 Motionen: 
att  uppdra till förbundsstyrelsen att stärka det ekonomiska stödet på nationell nivå för att 

underlätta för informatörsverksamhet i hela landet, samt  
att  uppdra till förbundsstyrelsen att allokera ekonomiska medel och/eller andra resurser för 

att stötta lokalföreningar där befintlig, aktiv informatörsverksamhet riskerar att läggas 
ned. 
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DEBATT 5: MOTION 26 – SEXUALUPPLYSNING ISTÄLLET FÖR SEXUELL 
UPPLYSNING 
 
Eftersom motionen inte väcktes konstaterade mötesordföranden att kongressen i enlighet med 
arbetsordningen avslagit den. 
 
 
DEBATT 6: MOTION 33 – LUST OCH NJUTNING EFTER 65 
 
Följande yrkanden väcktes. 
 
Yrkande 1.1 Jämkningsyrkande från kongresstorget  
Liv Heike och förbundsstyrelsen. Stöd av 24 ombud.  
att  motionens första och andra att-sats anses besvarade,  
att  den tredje och den fjärde att-satsen avslås, men istället  
att  ett nationellt nätverk med fokus på lust och njutning 55+, skapas  
att  nätverket tillsammans med FS gör en behovsanalys, som används för att ta fram 

upplysningsmaterial,  
att  materialet tas fram och utformas av RFSUs professionella under kommande mandatperioden.  
 
Kongressen beslutade, 
att  bifalla yrkande 1.1 Jämkningsyrkande från kongresstorget: 
att  motionens första och andra att-sats anses besvarade,  
att  den tredje och den fjärde att-satsen avslås, men istället  
att  ett nationellt nätverk med fokus på lust och njutning 55+, skapas  
att  nätverket tillsammans med FS gör en behovsanalys, som används för att ta fram 

upplysningsmaterial,  
att  materialet tas fram och utformas av RFSUs professionella under kommande 

mandatperioden.  
 
 
DEBATT 7: PROPOSITION – DECHARGEUTSKOTT 
 
Presidiet yrkar 
att  beslutet angående dechargeutskottet skjuts upp då ny information tillkommit som behöver 

sammanställas.  
 
Kongressen beslutade, på yrkande av presidiet, 
att  skjuta upp beslutet angående dechargeutskottet med hänvisning till nyinkommen 

information. 
 
 
DEBATT 8: PROPOSITION – PROPOSITION OM UPPDATERADE RIKTLINJER 
FÖR VALBEREDNINGEN 
 
Presidiet yrkar 
att  beslutet angående propositionen om uppdaterade riktlinjer för valberedningen skjuts upp då ny 

information tillkommit som behöver sammanställas.  
 
Kongressen beslutade, på yrkande av presidiet, 
att  skjuta upp beslutet angående uppdaterade riktlinjer för valberedningen med hänvisning 

till nyinkommen information. 
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DEBATT 9: MOTION 1 – TRANSINKLUDERANDE RUTINER 
 
Följande yrkanden väcktes. 
 
Yrkande 1.1 Motionen  
Sara Alfredsson, RFSU Malmö, Johanna Selander, RFSU Malmö, Mikael Hammarskjöld, RFSU Malmö, Emma 
Bengtsson, RFSU Malmö, Lila Johansson, RFSU Malmö, Alle Hammarstedt, RFSU Malmö, Tania Karanja, RFSU 
Malmö, Teodora Didova, RFSU Malmö, Sofia Viklund, RFSU Blekinge, Charles Åkerblom Roskvist, RFSU 
Östergötland, Hanna Knutsson, RFSU Örebro. Stöd av 4 ombud.  
att  kongressen ger förbundsstyrelsen i uppdrag att se över befintliga system [för medlemsregistrering] 

för att se hur inkluderande de är,  
att  kongressen ger förbundsstyrelsen i uppdrag att utveckla våra system så att de blir mer 

inkluderande,  
att  kongressen ger förbundsstyrelsen i uppdrag att ta fram tydliga regler och rutiner för hur systemen 

ska hanteras med hänseende till namn och könsidentitet, samt  
att  kongressen ger förbundsstyrelsen i uppdrag att förankra dessa regler och rutiner inom 

organisationen  
 
Yrkande 1.2 Motionssvaret  
Förbundsstyrelsen. Stöd av 0 ombud.  
att  bifalla de två första att-satserna, samt  
att  anse resterande att-satser som besvarade 
 
Kongressen beslutade, 
att  bifalla yrkande 1.1 Motionen: 
att  kongressen ger förbundsstyrelsen i uppdrag att se över befintliga system [för 

medlemsregistrering] för att se hur inkluderande de är,  
att  kongressen ger förbundsstyrelsen i uppdrag att utveckla våra system så att de blir mer 

inkluderande,  
att  kongressen ger förbundsstyrelsen i uppdrag att ta fram tydliga regler och rutiner för hur 

systemen ska hanteras med hänseende till namn och könsidentitet, samt  
att  kongressen ger förbundsstyrelsen i uppdrag att förankra dessa regler och rutiner inom 

organisationen  

 

DEBATT 10: MOTION 9 – GÖR LOKALAVDELNINGARNA TILL 
REMISSINSTANSER  
 
Följande yrkanden väcktes. 
 
Yrkande 1.1 Nytt yrkande från kongresstorget 
Amanda Thieme. Stöd av 12 ombud.  
att  motionen avslås, men 
att kongressen antar följande arbetsordning för organisationens nyproducerade eller uppdaterade 

informationsmaterial: Innan publicering ska materialen göras tillgängliga digitalt för 
lokalföreningar och nätverk att yttra sig över. 

 
Yrkande 1.3 Motionssvaret 
Förbundsstyrelsen. Stöd av 0 ombud.  
att  motionen avslås. 
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Kongressen beslutade, 
att  bifalla yrkande 1.1 Nytt yrkande från kongresstorget: 
 att anta följande arbetsordning för organisationens nyproducerade eller uppdaterade 

informationsmaterial: Innan publicering ska materialen göras tillgängliga digitalt för 
lokalföreningar och nätverk att yttra sig över. 

 
AJOURNERING 
 
Kongressen beslutade, på yrkande av presidiet, 
att ajournera förhandlingarna för en paus.  
 
Ajourneringen genomfördes kl. 10:08 och förhandlingarna återupptogs 10:18, lördagen den 3 juni 2017. 
 
 
DEBATT 11: MOTION 17 – LÄGG NER KLICK! 
 
Följande yrkanden väcktes. 
 
Yrkande 1.1 Motionen  
RFSU Göteborg. Andreas Örnevall, RFSU Uppsala, Elin Högberg, RFSU Malmö, Emilia Persson, RFSU Dalarna, 
Hanna Knutsson, RFSU Örebro, Hanna Nordberg, RFSU Stockholm, Jennie Jensen, RFSU Örebro, Karolin Malm, 
RFSU Örebro, Niklas Hill, RFSU Stockholm, Zarah Östman Pittaluga, RFSU Stockholm. Stöd av 5 ombud.  
att  intranätet Klick läggs ned.  
 
Yrkande 1.2 Motionssvaret  
Förbundsstyrelsen. Stöd av 0 ombud.  
att  motionen anses besvarad.  
 
Kongressen beslutade, 
att  bifalla yrkande 1.1 Motionen: 
att intranätet Klick läggs ner. 
 
 
DEBATT 12: MOTION 23 – ETT VÄXANDE RFSU MED STARKT 
MEDLEMSINFLYTANDE 
 
Följande yrkanden väcktes. 
 
Beslut 1: Motionen  
 
Yrkande 1.1 Motionssvaret  
Förbundsstyrelsen. Stöd av 0 ombud.  
att  avslå yrkande ett,  
�att  anse yrkande två besvarat, � 
att bifalla yrkande tre, � 
att  avslå yrkande fyra, � 
att  anse yrkande fem såsom besvarat, samt  
att  bifalla yrkande sex.  
 
Yrkande 1.2 Motionen  
RFSU Stockholm. Stöd av 2 ombud.  
att  RFSU gör en gedigen helhetssatsning under 2017 med sikte på vision 2020:s mål om 6000 
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medlemmar,  
att  RFSU gör en utvärdering av medlemsvärvningen och kommunikationen av RFSU som 

medlemsorganisation, med jämförelser och lärdomar från andra organisationer och 
lokalföreningarnas erfarenheter,  

att  lokalföreningarna får praktiskt och strategiskt stöd i sin medlemsrekrytering, genom råd, 
värvningsargument, och hur vi kommunicerar om olika former av engagemang, inklusive digital 
kommunikation,  

att  förbundet ser över hur skolinformationsverksamheten på bästa sätt kan kombineras med 
medlemsrekrytering,  

att  RFSU AB får i uppdrag att genom sina produkter, marknadsföring och samarbeten bidra till och 
uppmuntra till engagemang i RFSU på olika sätt, samt  

att  medlemmarna erbjuds att frivilligt betala högre en högre medlemsavgift där allting utöver den 
ordinarie avgiften går till insamlingsstiftelsen.  

 
Beslut 2: Tillägg om medlemsrekrytering?  
 
Yrkande 2.1 Nytt yrkande från kongresstorget  
Linda Bjerman, RFSU Halland  
 
att  medlemsrekrytering ska ingå i utåtriktade aktiviteter inom RFSU på alla nivåer inklusive 

sakkunniga och vid skolinformation.  
 
Kongressen beslutade, 
att  bifalla yrkande 1.2 Motionen: 
att  RFSU gör en gedigen helhetssatsning under 2017 med sikte på vision 2020:s mål om 

6000 medlemmar,  
att  RFSU gör en utvärdering av medlemsvärvningen och kommunikationen av RFSU som 

medlemsorganisation, med jämförelser och lärdomar från andra organisationer och 
lokalföreningarnas erfarenheter,  

att  lokalföreningarna får praktiskt och strategiskt stöd i sin medlemsrekrytering, genom råd, 
värvningsargument, och hur vi kommunicerar om olika former av engagemang, inklusive 
digital kommunikation,  

att  förbundet ser över hur skolinformationsverksamheten på bästa sätt kan kombineras med 
medlemsrekrytering,  

att  RFSU AB får i uppdrag att genom sina produkter, marknadsföring och samarbeten bidra 
till och uppmuntra till engagemang i RFSU på olika sätt, samt  

att  medlemmarna erbjuds att frivilligt betala högre en högre medlemsavgift där allting utöver 
den ordinarie avgiften går till insamlingsstiftelsen.  

 
Kongressen beslutade, 
att  avslå yrkande 2.1 Nytt yrkande från kongresstorget. 
 
 
DEBATT 13: MOTION 31 – MINSKAT MEDLEMSGAP OCH ÖKAD MÅNGFALD 
 
Följande yrkanden väcktes. 
 
Yrkande 1.1 Motionen  
Charles Åkerblom Roskvist, ordförande RFSU Östergötland, Sara Alfredsson, ordförande RFSU Malmö, Sofia 
Viklund, ordförande RFSU Blekinge, Emilia Persson, RFSU Dalarna, Mats Jonsson, RFSU Malmö, RFSU Örebro 
Stöd av 2 ombud.  
att  förbundet fortsätter utveckla föreningsstödet som tillsatts, utifrån berörda lokalföreningars behov,  
att  förbundet aktivt verkar för att minska medlemsgapet mellan lokalföreningarna 
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att  förbundet aktivt verkar för att skapa en mer stabil och hållbar medlemsbas,  
att  förbundet aktivt verkar för att öka mångfalden bland föreningens medlemmar genom såväl internt 

arbete som kunskapsinhämtning och erfarenhetsutbyte med andra föreningar och organisationer, 
samt  

att  berörda lokalföreningar tas med som en aktiv part i arbetet.  
 
Kongressen beslutade, 
att  bifalla yrkande 1.1 Motionen: 
att  förbundet fortsätter utveckla föreningsstödet som tillsatts, utifrån berörda 

lokalföreningars behov,  
att  förbundet aktivt verkar för att minska medlemsgapet mellan lokalföreningarna 
att  förbundet aktivt verkar för att skapa en mer stabil och hållbar medlemsbas,  
att  förbundet aktivt verkar för att öka mångfalden bland föreningens medlemmar genom 

såväl internt arbete som kunskapsinhämtning och erfarenhetsutbyte med andra 
föreningar och organisationer, samt  

att  berörda lokalföreningar tas med som en aktiv part i arbetet.  
 
 
DEBATT 14: PROPOSITION – RELEVANT ORGANISATION OCH 
HUNDRAÅRING 
 
Följande yrkanden väcktes.  
 
Beslut 1: Propositionen 
 
Yrkande 1.1 Propositionen  
Förbundsstyrelsen. Stöd av 0 ombud.  
att  ge förbundsstyrelsen i uppdrag att påbörja ett arbete med att ta fram en ny vision som siktar mot 

år 2033 och målet att vara en relevant organisation som representerar er,  
att  genomföra en nationell kartläggning av sexualpolitiska utmaningar som kan användas som grund 

för detta arbete, samt  
att  alla RFSUs olika delar aktivt involveras i detta arbete.  

Beslut 2: Tydligt helhetsgrepp kring bildning? 
 
Yrkande 2.1 Tilläggsyrkande från kongresstorget  
My Malmeström Sobelius. Stöd av 2 ombud.  
att  i arbetet [med vision och kartläggning] ta ett tydligt helhetsgrepp kring bildningsfrågorna.  
 
Kongressen beslutade, 
att  bifalla yrkande 1.1 Propositionen: 
att  ge förbundsstyrelsen i uppdrag att påbörja ett arbete med att ta fram en ny vision som 

siktar mot år 2033 och målet att vara en relevant organisation som representerar er,  
att  genomföra en nationell kartläggning av sexualpolitiska utmaningar som kan användas 

som grund för detta arbete, samt  
att  alla RFSUs olika delar aktivt involveras i detta arbete.  
 
Kongressen beslutade, 
att  bifalla yrkande 2.1 Tilläggsyrkande från kongresstorget: 
att  i arbetet [med vision och kartläggning] ta ett tydligt helhetsgrepp kring bildningsfrågorna.  
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DEBATT 15: PROPOSITION – NYA DELMÅL FÖR ÅR 2019 INOM VISION 
2020 
 
Följande yrkanden väcktes.  
 
Beslut 1: Ändring v.g. tillväxt  
 
Yrkande 1.1 Nytt yrkande från kongresstorget  
Viveqa Rosengren. Stöd av 16 ombud och förbundsstyrelsen  
att  följande ändringar görs i mål 1: RFSU är en tydlig och känd arena för engagemang.  

1. RFSU har stabila och långsiktigt hållbara lokalföreningar med kraft att rekrytera fler 
medlemmar.  
2. RFSU uppfattas som en öppen medlemsorganisation där individer kan delta med sitt 
engagemang på olika nivåer  
3. RFSU har en mångfacetterad, och livskraftig och växande bas av medlemmar.  

 
Beslut 2: Tillägg av delmål om medlemmars kunskaper  
 
Yrkande 2.1 Nytt yrkande från kongresstorget  
Niklas Hill. Stöd av 1 ombud.  
att  följande delmål läggs till under mål 1: RFSU är en tydlig och känd arena för engagemang.  

X. Medlemmarnas olika kunskaper och erfarenheter tas tillvara och sprids aktivt inom RFSU.  
 
Beslut 3: Tillägg av delmål och flera sätt till engagemang m.m.  
 
Yrkande 3.1 Nytt yrkande från kongresstorget  
Charlotte Drugge. Stöd av 1 ombud.  
I ett kongressbeslut från 2015 ang. lokalföreningar och internationellt engagemang skulle denna möjlighet 
klargöras. Vi saknar ett klargörande och ett förtydligande av vad som räknas som "internationella projekt" 
och vill att frågan ska prioriteras. Vi yrkar därför, 
att  följande delmål läggs till under mål 1: RFSU är en tydlig och känd arena för engagemang.  

X. Det finns ett flertal sätt att stödja och engagera sig i organisationen, i såväl nationella  
som internationella frågor, på lokal och nationell nivå.  

 
Beslut 4: Tillägg av delmål om betalande medlemmar  
 
Yrkande 4.1 Nytt yrkande från kongresstorget  
My Malmeström Sobelius. Stöd av 2 ombud.  
att  följande delmål läggs till under mål 1: RFSU är en tydlig och känd arena för engagemang.  

X. RFSU har 6000 betalande medlemmar med en större geografisk spridning.  
 
Beslut 5: Nytt delmål om kliniken  
 
Yrkande 5.1 Nytt yrkande från kongresstorget  
Fox Foxhage och förbundsstyrelsen. Stöd av 10 ombud.  
att  följande delmål läggs till under mål 5: RFSU är en nytänkande aktör som vidgar, fördjupar och sprider 

kunskaper i kliniska frågor  
X. Kliniken breddar sin kompetens genom att erbjuda sexologisk behandling med fler inriktningar 
än den psykodynamiska.  
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Beslut 6: Anta propositionen med gjorda ändringar  
 
Yrkande 6.1 Propositionen  
Förbundsstyrelsen.  
att  anta delmålen för 2019 i enlighet med presenterat förslag [och gjorda ändringar], samt  
att  därmed fastställa uppdaterad version av Vision 2020.  
 
Kongressen beslutade, 
att  bifalla yrkande 1.1 Nytt yrkande från kongresstorget: 
att  följande ändringar görs i mål 1: RFSU är en tydlig och känd arena för engagemang.  
 1. RFSU har stabila och långsiktigt hållbara lokalföreningar med kraft att rekrytera fler 

medlemmar.  
 2. RFSU uppfattas som en öppen medlemsorganisation där individer kan delta med sitt 
 engagemang på olika nivåer  
 3. RFSU har en mångfacetterad, och livskraftig och växande bas av medlemmar.  
 
Kongressen beslutade, 
att  bifalla yrkande 2.1 Nytt yrkande från kongresstorget: 
att  följande delmål läggs till under mål 1: RFSU är en tydlig och känd arena för engagemang.  
 X. Medlemmarnas olika kunskaper och erfarenheter tas tillvara och sprids aktivt inom 

RFSU.  
 
Kongressen beslutade, 
att  bifalla yrkande 3.1 Nytt yrkande från kongresstorget: 
att  följande delmål läggs till under mål 1: RFSU är en tydlig och känd arena för engagemang.  
 X. Det finns ett flertal sätt att stödja och engagera sig i organisationen, i såväl nationella  
 som internationella frågor, på lokal och nationell nivå.  
 
Kongressen beslutade, 
att  avslå yrkande 4.1. Nytt yrkande från kongresstorget: 
att  följande delmål läggs till under mål 1: RFSU är en tydlig och känd arena för engagemang.  
 X. RFSU har 6000 betalande medlemmar med en större geografisk spridning. 
 
Kongressen beslutade, 
att  bifalla yrkande 5.1. Nytt yrkande från kongresstorget: 
att  följande delmål läggs till under mål 5: RFSU är en nytänkande aktör som vidgar, fördjupar och 

sprider kunskaper i kliniska frågor  
 X. Kliniken breddar sin kompetens genom att erbjuda sexologisk behandling med fler 

inriktningar än den psykodynamiska.  
 
Kongressen beslutade, 
att  bifalla yrkande 6.1. Propositionen: 
att  anta delmålen för 2019 i enlighet med presenterat förslag [och gjorda ändringar], samt  
att  därmed fastställa uppdaterad version av Vision 2020.  
 
 
DEBATT 16: MOTION 22 – ETT STRATEGISKT RFSU DÄR BOLAGET, 
INSAMLINGSSTIFTELSEN, KLINIKEN OCH MEDLEMSFÖRENINGEN STÅR 
ENADE 
 
Följande yrkanden väcktes.  
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Yrkande 1.1 Motionssvaret  
Förbundsstyrelsen. Stöd av 0 ombud.  
att  anse samtliga att-satser som besvarade.  
 
Yrkande 1.2 Motionen  
RFSU Stockholm, Mats Jonsson, RFSU Malmö. Stöd av 0 ombud.  
att  ta fram en långsiktig och hållbar plan för ökad samverkan mellan förbund, bolag, 

insamlingsstiftelse, klinik och lokalföreningarna så att hela organisationen RFSU kopplas ihop 
bättre,  

att  ta fram en varumärkesplattform som kommunicerar ett enat varumärke baserat på den långsiktiga 
planen (se första att-satsen), samt  

att  föreningen verkar för att RFSU AB formulerar en CSR-strategi baserat på Agenda 2030 samt 
RFSUs vision 2020.  

 
Kongressen beslutade, 
att  bifalla yrkande 1.1 Motionssvaret: 
att  anse samtliga att-satser som besvarade.  
 
 
DEBATT 17: MOTION 25 – STARTA EN FOLKHÖGSKOLA! 
 
Följande yrkanden väcktes. 
 
Beslut 1: Starta folkhögskola?  
 
Yrkande 1.1 Jämkningsyrkande från kongresstorget  
RFSU Stockholm, Viveqa Rosengren, Förbundsstyrelsen. Stöd av 6 ombud. 
att  avslå motionens att-satser ett till tre, samt  
att  bifalla motionens att-satser fyra och fem, men 
att  ge förbundsstyrelsen i uppdrag att utreda hur vi synliggör och utvecklar RFSU som pedagogisk 

spjutspets i våra frågor (där möjligheten att starta eller samarbeta med existerande folkhögskolor 
ingår),  

att  kartlägga organisationens nuvarande folkbildande och/eller pedagogiska insatser, samt  
att  i arbetet inför vision 2033 ta ett tydligt helhetsgrepp kring bildningsfrågorna  
att  förbundsstyrelsen ska redovisa utredningens resultat för nästa kongress  
 
Beslut 2: Geografisk placering  
 
Yrkande 2.1 Yrkande från kongresstorget  
Emilia Persson. Stöd av 2 ombud.  
att  utredningen av representativa skäl särskilt ser över den geografiska placeringen av folkhögskola 
 
Beslut 3: Utredning av digitala utbildningar?  
 
Yrkande 3.1 Yrkande från kongresstorget  
Sara Alfredsson. Stöd av 3 ombud.  
att  ge förbundsstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna att starta digitala 

distansutbildningar/webbkurser.  
 
Förbundsstyrelsen valde att ställa sig bakom yrkande 2.1 och 3.1 under diskussionen i plenum. 
 
Kongressen beslutade 
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att  bifalla yrkande 1.1 Jämnkningsyrkande från kongresstorget: 
att  avslå motionens att-satser ett till tre, samt  
att  bifalla motionens att-satser fyra och fem: 
att kartlägga organisationens nuvarande bildningsinsatser, samt 
att i arbetet med vision 2033 ta ett tydligt helhetsgrepp kring bildningsfrågorna, men 
att  ge förbundsstyrelsen i uppdrag att utreda hur vi synliggör och utvecklar RFSU som 

pedagogisk spjutspets i våra frågor (där möjligheten att starta eller samarbeta med 
existerande folkhögskolor ingår),  

att  kartlägga organisationens nuvarande folkbildande och/eller pedagogiska insatser, samt  
att  i arbetet inför vision 2033 ta ett tydligt helhetsgrepp kring bildningsfrågorna  
att  förbundsstyrelsen ska redovisa utredningens resultat för nästa kongress. 
 
Kongressen beslutade, 
att  bifalla yrkande 2.1 Yrkande från kongresstorget: 
att  utredningen av representativa skäl särskilt ser över den geografiska placeringen av 

folkhögskola. 
 
Kongressen beslutade, 
att  bifalla yrkande 3.1 Yrkande från kongresstorget: 
att  ge förbundsstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna att starta digitala 

distansutbildningar/webbkurser. 
 
 
DEBATT 18: PROPOSITION – MEDLEMSAVGIFTER OCH FÖRBUNDSAVGIFT 
 
Följande yrkanden väcktes.  
 
Beslut 1: Propositionens att-satser  
 
Yrkande 1.1 Propositionen  
Förbundsstyrelsen. Stöd av 13 ombud.  
att  fastställa förbundsavgiften för år 2018 och 2019 till 0 kr,  
att  fastställa medlemsavgiften för enskilda medlemmar för år 2018 & år 2019 till 150 kr,  
att  fastställa medlemsavgiften för enskilda medlemmar med begränsade ekonomiska resurser för år 

2018 & år 2019 till 50 kr, 
att  fastställa medlemsavgiften för medlemsorganisationer som organiserar färre än 10 000 

medlemmar för år 2018 och år 2019 till 1000 kr, samt  
att  fastställa medlemsavgiften för medlemsorganisationer som organiserar er än 10 000 medlemmar 

för år 2018 och år 2019 till 5000 kr.  
 
Beslut 2: Billigare eller gratis medlemskap för ungdomar?  
 
Yrkande 2.1 Motion 34  
RFSU Östergötland, RFSU Luleå, RFSU Örebro, RFSU Halland, Sara Alfredsson, ordförande RFSU Malmö, Sofia 
Viklund, ordförande RFSU Blekinge, Signe Svallfors, medlem i RFSU Stockholm och sammankallande för 
Ungdomsnätverket, Mats Jonsson, medlem i RFSU Malmö, Förbundsstyrelsen, Jonas Bruslind, RFSU Västerås. Stöd av 
8 ombud.  
att  personer under 26 år tydligt ska inkluderas i målgruppen för den reducerade medlemsavgiften, 

samt  
att  förbundet aktivt verkar för att erbjuda personer under 26 år den reducerade medlemsavgiften.  
 
Kongressen beslutade, 
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att  bifalla yrkande 1.1 propositionen: 
att  fastställa förbundsavgiften för år 2018 och 2019 till 0 kr,  
att  fastställa medlemsavgiften för enskilda medlemmar för år 2018 & år 2019 till 150 kr,  
att  fastställa medlemsavgiften för enskilda medlemmar med begränsade ekonomiska resurser 

för år 2018 & år 2019 till 50 kr, 
att  fastställa medlemsavgiften för medlemsorganisationer som organiserar färre än 10 000 

medlemmar för år 2018 och år 2019 till 1000 kr, samt  
att  fastställa medlemsavgiften för medlemsorganisationer som organiserar er än 10 000 

medlemmar för år 2018 och år 2019 till 5000 kr.  
 
Kongressen beslutade, 
att  bifalla yrkande 2.1 motion 34: 
att  personer under 26 år tydligt ska inkluderas i målgruppen för den reducerade 

medlemsavgiften, samt  
att  förbundet aktivt verkar för att erbjuda personer under 26 år den reducerade 

medlemsavgiften.  
 
 
DEBATT 19: MOTION 13 – SKROTA BEGREPPET SEX OCH SAMLEVNAD 
 
Följande yrkanden väcktes. 
 
Beslut 1: Undvika termen ”sex och samlevnad”?  
 
Yrkande 1.1 Motion 13, att-sats 1, och motionssvaret  
Henric Grubbström, RFSU Västernorrland, Jonis Bader, FS. Stöd av 11 ombud.  
att  RFSU i fortsättningen ska undvika att använda termen ”sex och samlevnad” annat än i fall där 

man syftar direkt på något som redan bär en etikett (till exempel undervisning, projekt, 
bokutgåvor, studiematerial eller liknande).  

 
Beslut 2: Ang. nytryck och återpubliceringar  
 
Yrkande 2.1 Nytt förslag från utskottsarbetet  
Henric Grubbström, RFSU Västernorrland, Jonis Bader, FS. Stöd av 10 ombud.  
att  RFSU vid eventuella nytryck av skrifter, eller vid återpubliceringar av informationstexter där 

termen förekommer - och där det inte fungerar att bara stryka den - ersätta den med ”sex och 
relationer”., “sexualundervisning” eller liknande begrepp, beroende på kontext.  

 
Kongressen beslutade, 
att  bifalla yrkande 1.1, motion 13, att-sats 1, och motionssvaret: 
att  RFSU i fortsättningen ska undvika att använda termen ”sex och samlevnad” annat än i 

fall där man syftar direkt på något som redan bär en etikett (till exempel undervisning, 
projekt, bokutgåvor, studiematerial eller liknande). 

 
Kongressen beslutade, 
att  bifalla yrkande 2.1, nytt förslag från utskottsarbetet: 
att  RFSU vid eventuella nytryck av skrifter, eller vid återpubliceringar av informationstexter 

där termen förekommer - och där det inte fungerar att bara stryka den - ersätta den med 
”sex och relationer”., “sexualundervisning” eller liknande begrepp, beroende på kontext. 
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DEBATT 20: MOTION 27 – FÖRÄNDRA ”NORMER OCH SEXUELL 
MÅNGFALD” ANGÅENDE ICKE MONOGAMA OCH HETEROSEXUELLA 
  
Presidiet yrkar 
att  beslutet angående motion 27 skjuts upp då ny information tillkommit som behöver 

sammanställas.  
 
Kongressen beslutade, på yrkande av presidiet, 
att  skjuta upp beslutet angående motion 27 med hänvisning till ny information. 
 
 
DEBATT 21: MOTION 28 – TILLÄGG UNDER ”FORMALISERING AV 
RELATIONER” 
 
Följande yrkanden väcktes. 
 
Yrkande 1.1 Jämkning motionssvaret + tilläggsyrkande från kongresstorget  
Förbundsstyrelsen, Johanna Hartler. Stöd av 2 ombud.  
att  ge förbundsstyrelsen i uppdrag att skicka med frågan till arbetsgrupp eller dylikt inför kommande 

revidering av idéprogrammet.  
 
Kongressen beslutade, 
att  bifalla yrkande 1.1 Jämkning motionssvaret + tilläggsyrkande från kongresstorget: 
att  ge förbundsstyrelsen i uppdrag att skicka med frågan till arbetsgrupp eller dylikt inför 

kommande revidering av idéprogrammet. 
 
 
DEBATT 22: MOTION 30 – TILLÄGG AV ADOPTION 
 
Följande yrkanden väcktes. 
 
Yrkande 1.1 Motionssvaret  
Förbundsstyrelsen, RFSU Växjö. Stöd av 6 ombud.  
att  avslå motionen till förmån för:  
att  ge förbundsstyrelsen i uppdrag att utifrån motionens andemening se över adoptionsfrågan och 

RFSU:s perspektiv i denna fråga för en vidare diskussion inom föreningen inför ett framtida 
ställningstagande.  

 
Kongressen beslutade, 
att  bifalla yrkande 1.1, motionssvaret: 
att  avslå motionen till förmån för:  
att  ge förbundsstyrelsen i uppdrag att utifrån motionens andemening se över 

adoptionsfrågan och RFSU:s perspektiv i denna fråga för en vidare diskussion inom 
föreningen inför ett framtida ställningstagande. 

 
 
DEBATT 23: MOTION 32 – INKLUDERANDE SPRÅKBRUK 
 
Följande yrkanden väcktes. 
 
Yrkande 1.1 Motionssvaret  
Förbundsstyrelsen. Stöd av 0 ombud.  



Protokoll för vid RFSU:s kongress den 2-4 juni 2017 i Linköping. 
Sidan 37 av 45 

 

att  avslå den första och den andra att-satsen, samt  
att  anse den tredje att-satsen som besvarad.  
 
Yrkande 1.2 Motionen  
RFSU Örebro Niklas Hill, RFSU Stockholm, Emilia Persson, RFSU Dalarna, Charles Åkerblom Roskvist, RFSU 
Östergötland. Stöd av 1 ombud.  
att  syntolka RFSU:s kommande och befintliga material såsom “Vill du?”- filmerna, 
att  texttolka RFSU:s kommande och befintliga material såsom “Vill du?”-filmerna, samt  
att  förbundet aktivt arbetar för att använda ett mer transinkluderande språk i både tal och skrift. 

Detta ska gälla i alla forum såsom hemsida, praktikor och andra sexualupplysande material samt 
belysas under utbildningar för medlemmar och informatörer.  

 
Kongressen beslutade, 
att  bifalla yrkande 1.1 motionssvaret: 
att  avslå den första och den andra att-satsen, samt  
att  anse den tredje att-satsen som besvarad.  
 
 
AJOURNERING 
 
Kongressen beslutade, på yrkande av presidiet, 
att ajournera förhandlingarna för lunch med återsamling kl. 12:50 söndagen den 4 juni 2017.  
 
Ajourneringen genomfördes kl. 11:50, söndagen den 4 juni 2017. 
 
ÅTERUPPTAGANDE AV FÖRHANDLINGARNA 
 
Kongressen beslutade, på yrkande av presidiet, 
att återuppta förhandlingarna 
 
Återupptagandet gjordes kl. 12:50, söndagen den 4 juni 2017.  
 
 
ORDNINGSFRÅGA 
 
Presidiet yrkar 
att  begränsa pläderingstiden från tre minuter per plädering till en minut. 
 
Kongressen beslutade, på förslag från presidiet 
att begränsa pläderingstiden till en minut per plädering från 3 minuter. 
 
 
DEBATT 24: VAL TILL FÖRBUNDSORDFÖRANDE 
 
Valberedningen redogjorde för sitt arbete under mandatperioden samt för sitt förslag till 
förbundsordförande. Därefter följde pläderingar för de två ordförandekandidaterna.  

 
Yrkande 1.1: Valberedningens förslag  
Valberedningen  
att  välja Hans Linde till förbundsordförande.  
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Yrkande 1.2: Nominering av Amanda Netscher  
att  Amanda Netscher väljs till förbundsordförande.  
 
Kongressen beslutade, på förslag av valberedningen 
att  välja Hans Linde till förbundsordförande. 
 
 
DEBATT 25: VAL TILL ORDINARIE LEDAMÖTER TILL 
FÖRBUNDSSTYRELSEN 
 
Valberedningen redogjorde för sitt arbete under året samt för sitt förslag på ledamöter till 
förbundsstyrelsen. Därefter följde pläderingar för kandidaterna.  
 
Yrkande 1.1: Valberedningens förslag  
Valberedningen.  
att  välja Anna Levin, Gunilla Kinnestrand, Isa Chen, Jonis Bader, Karin Stenqvist, Marco Vega, My 

Malmeström Sobelius, Tomas Agnemo, Victor Bernhardtz, William Appelqvist, och Åsa Eriksson 
till ordinarie ledamöter till förbundsstyrelsen.  

 
Yrkande 1.2: Nominering av Gustav Nilsonne till ledamot  
att  Gustav Nilsonne väljs till ordinarie ledamot till förbundsstyrelsen.  
 
Yrkande 1.3: Nominering av Wiktor Söderström till ledamot  
att  Wiktor Söderström väljs till ordinarie ledamot till förbundsstyrelsen.  
 
Yrkande 1.4: Nominering av Sara Alfredsson till ledamot  
att  Sara Alfredsson väljs till ordinarie ledamot till förbundsstyrelsen.  
 
Yrkande 1.5: Nominering av Andreas Örnevall till ledamot  
att  Andreas Örnevall väljs till ordinarie ledamot till förbundsstyrelsen. 
 
Kongressen beslutade, 
att  välja My Malmeström Sobelius, Marco Vega, Isa Chen, Karin Stenqvist, Anna Levin, Åsa 

Eriksson, William Appelqvist, Gunilla Kinnestrand, Victor Bernhardtz, Sara Alfredsson, 
Andreas Örnevall, Tomas Agnemo till ordinarie ledamöter till förbundsstyrelsen. 

 
 
ORDNINGSFRÅGA 
 
Presidiet yrkar 
att  riva upp nomineringsstoppet då Andreas Örnevall, föreslagen till revisors suppleant, blev invald 

till förbundsstyrelsen 
 
Kongressen beslutade, på förslag från presidiet 
att bifalla förslaget om att riva upp nomineringsstoppet 
 
Valberedningen yrkar 
att  att ersätta tidigare förslagen revisorssuppleant, Andreas Örnevall, med Christer Lundberg. 
 
Kongressen beslutade, 
att  bifalla valberedningens förslag om att ersätta tidigare föreslagen revisorssuppleant, 

Andreas Örnevall, med Christer Lundberg.  
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VAL AV REVISORER OCH REVISORSSUPPLEANTER 
  
Valberedningens förslag  
att  välja Jonas Grahn till auktoriserad revisor och Erik Albenius till dennes suppleant,  
att  välja Mina Gäredal och Emilia Persson till lekmannarevisorer och Christer Lundberg och Ellinor 

Dahlen till dessas suppleanter.  
 
Kongressen beslutade, 
att  bifalla valberedningens förslag till revisorer samt revisorssuppleanter: 
att  välja Jonas Grahn till auktoriserad revisor och Erik Albenius till dennes suppleant,  
att  välja Mina Gäredal och Emilia Persson till lekmannarevisorer och Christer Lundberg och 

Ellinor Dahlen till dessas suppleanter.  
 
 
VAL AV VALBEREDNING OCH VALBEREDNINGSSUPPLEANTER 
 
Förbundsstyrelsens förslag  
att  välja Malin Beckman, Hanna Knutsson, Måns Magnusson, Eva Nordlund och Emil Rissve till 

valberedning.  
att  välja Daniel Hjalmarsson, Nadja Nilsson och Niklas Hill till dessas suppleanter.  
 
Kongressen beslutade, 
att  bifalla förbundsstyrelsens förslag till valberedning och valberedningssuppleanter: 
att  välja Malin Beckan, Hanna Knutsson, Måns Magnusson, Eva Nordlund och Emil Rissve 

till valberedning.  
att  välja Daniel Hjalmarsson, Nadja Nilsson och Niklas Hill till dessas suppleanter.  
 
 
DEBATT 8: PROPOSITION OM UPPDATERADE RIKTLINJER FÖR 
VALBEREDNINGEN 
 
Följande yrkanden väcktes. 
 
Beslut 1: Ändring v.g. kompetens utanför medlemsleden 
 
Yrkande 1.1 Nytt yrkande från kongresstorget 
Niklas Hill. Stöd från ? ombud. 
att  följande ändring görs i avsnittet Inledning 

Något som gett RFSU styrka och självständighet är att organisationen har en bred bas av enskilda 
medlemmar, lokala föreningar och medlemsorganisationer med olika inriktning. Ledamöter till 
förbundsstyrelsen har hämtats ur alla dessa grupper. 
Dessutom har RFSU en tradition att förstärka styrelsen med specifik kompetens som bedöms 
som viktig för organisationen. Personer kan då föreslås som dittills stått utanför medlemsleden. 

 
Yrkande 1.2 Nytt yrkande från kongresstorget 
Wiktor Södersten. Stöd av 5 ombud. 
att följande ändring görs i avsnittet Inledning 
 Något som gett RFSU styrka och självständighet är att organisationen har en bred bas av enskilda 

medlemmar, lokala föreningar och medlemsorganisationer med olika inriktning. Ledamöter till 
förbundsstyrelsen har hämtats ur alla dessa grupper. Dessutom har RFSU en tradition att 
förstärka styrelsen med specifik kompetens som bedöms som viktig för organisationen. Personer 
kan då föreslås som dittills stått utanför medlemsleden. RFSU har en tradition av att ha en 
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förbundsstyrelse med bred kompetens. När valberedningen söker ledamöter till förbundsstyrelsen 
så skall man prioritera personer i första hand med förankring inom RFSU och först om man inte 
finner den kompetens man söker välja personer som inte kommer ifrån RFSU […] 

 
Yrkande 1.3 Alternativ variant av yrkande 1.2 
Wiktor Södersten. 
att  Yrkande 1.1 bifalls med följande ändring 

[…] När valberedningen söker ledamöter till förbundsstyrelsen så skall man prioritera 
personer i första hand med lokal förankring inom RFSU och först om man inte finner 
den kompetens man söker välja personer som inte kommer ifrån RFSU […] 

 
Presidiet yrkar 
att  tillföra yrkandet avslag för Beslut 1: Ändring v.g kompetens utanför medlemsleden, då ett beslut 

bör kunna ställas mot avslag och ingen övrig lyft detta yrkande.  
 
 
Beslut 2: Tillägg v.g. demokratisk medlemsorganisation m.m 
 
Yrkande 2.1 Nytt yrkande från kongresstorget 
Niklas Hill. Stöd av 1 ombud. 
att följande stycke läggs till efter stycke 2 i avsnittet Inledning 
 RFSU är en demokratisk medlemsorganisation med lokalföreningar i hela landet och en tung 

folkbildande aktör. 
 
Beslut 3: Ändring v.g. mångfald m.m. 
 
Yrkande 3.1 Nytt yrkande från kongresstorget 
Emilia Persson. Stöd av 16 ombud. 
att följande ändring görs i avsnittet A Förbundsstyrelsens sammansättning: 
 RFSU bör eftersträva mångfald, bred representativet och olika etnisk/kulturell bakgrund och 

erfarenhet. Förbundsstyrelsens sammansättning bör eftersträva mångfald och bred 
representativitet utifrån exempelvis etnisk/kulturell bakgrund, genus, ålder och bostadsort.  

 
Beslut 4: Ändring v.g. omval 
 
Yrkande 4.1 Nytt yrkande från kongresstorget 
Niklas Hill. Stöd av 5 ombud. 
att följande ändring görs i avsnittet B Tidsbegränsning: 
 En kombination av förnyelse och kontinuitet är den bästa förutsättning för ett framgångsrikt 

styrelsearbete. IPPF har formella regler för rotation. Inom RFSU förutsätter vi att valberedning 
och kongress tar stor intryck av detta. Ingen styrelseledamot bör förslås omväljas flera än sju fyra 
perioder i följd; eventuell period som ordförande räknas utanför detta […]  

 
Beslut 5: Ändring v.g. konsultuppdrag 
 
Yrkande 5.1 Nytt yrkande från kongresstorget 
Niklas Hill. Stöd av 0 ombud. 
att följande ändring görs stycke ett i avsnittet C Valbarhet: 
 […] En förtroendevald person ska avsäga sig sitt uppdrag om den får en anställning inom 

organisationen. Detta gäller inte även konsultuppdrag eller avlönade avgränsade 
aktiviteter/projekt. 

 
Beslut 6: Ändring v.g. positioner i andra organisationer 
 
Yrkande 6.1 Nytt yrkande från kongresstorget 
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Sara Alfredsson. Stöd av 3 ombud och förbundsstyrelsen. 
att följande ändring görs i avsnittet C Valbarhet: 
 Förbundsstyrelseledamöter ska inte samtidigt vara talespersoner för andra organisationer 

verksamma inom RFSU:s närliggande frågor eller vara talespersoner för SRHR-frågor inom 
politiska partier. De ska inte heller inneha partipolitiska uppdrag med ansvar för SRHR-frågor på 
lokal nivå. 

 Om en person som är talesperson för andra organisationer verksamma inom RFSU:s närliggande 
frågor eller talesperson för SRHR-frågor inom ett politiskt parti, eller innehar partipolitiska 
uppdrag med ansvar för SRHR-frågor på lokal nivå, godtar en nominering och blir vald till 
förbundsstyrelsen, måste personen utan dröjsmål avsäga sig dessa uppdrag. 

 
Yrkande 6.2 Nytt yrkande efter kongresstorget 
Amanda Thieme 
att yrkande 6.1 bifalls med följande ändring  
 […] Om en person som är talesperson för andra organisationer verksamma inom RFSU:s 

närliggande frågor eller talesperson för SRHR-frågor inom ett politiskt parti, eller innehar 
partipolitiska uppdrag med ansvar för SRHR-frågor på lokal nivå, godtar en nominering och blir 
vald till förbundsstyrelsen, måste personen utan dröjsmål avsäga sig dessa uppdrag. bör en 
lämplighetsbedömning huruvida personens uppdrag utanför RFSU, med hänsyn till aktuella 
omständigheter, är kompatibelt med styrelseuppdraget göras. 

 
Beslut 7: Ändring v.g. bredd i nomineringar 
 
Yrkande 7.1 Nytt yrkande från kongresstorget 
Niklas Hill. Stöd av 1 ombud. 
att följande ändring görs stycke ett i avsnittet D Nomineringar: 
 Då RFSU eftersträvar stor bredd i nomineringarna (se ovan) bör resurser satsas på att få in många 

nomineringar bland annat genom tidningen Ottar, hemsidan och kontakter med lokalföreningar, 
nationella nätverk och medlemsorganisationerna. 

 
Beslut 8: IPPF:s regelverk som bilaga? 
Yrkande 8.1 Nytt yrkande från kongresstorget 
Niklas Hill. Stöd av 3 ombud och förbundsstyrelsen. 
att IPPF:s regelverk gällande styrelsens sammansättning läggs som bilaga till riktlinjerna. 
 
Beslut 9: Anta propositionen 
Yrkande 9.1 Anta propositionen 
Förbundsstyrelsen 
att propositionen antas [med gjorda ändringar]. 
 
Presidiet yrkar 
att  återgå till detta beslut när resultaten för beslut 1-8 sammanställts via voteIT   
 
 
Kongressen beslutade, på yrkande av presidiet, 
att  avslå samtliga yrkanden gällande beslut 1. 
 
Kongressen beslutade, 
att bifalla yrkande 2.1: Nytt yrkande från kongresstorget: 
att följande stycke läggs till efter stycke 2 i avsnittet Inledning: 
 RFSU är en demokratisk medlemsorganisation med lokalföreningar i hela landet och en 

tung folkbildande aktör. 
 
Kongressen beslutade, 
att bifalla yrkande 3.1: Nytt yrkande från kongresstorget: 
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att följande ändring görs i avsnittet A Förbundsstyrelsens sammansättning: 
  RFSU bör eftersträva mångfald, bred representativet och olika etnisk/kulturell bakgrund och 
  erfarenhet. Förbundsstyrelsens sammansättning bör eftersträva mångfald och bred  
  representativitet utifrån exempelvis etnisk/kulturell bakgrund, genus, ålder och bostadsort. 
 
Kongressen beslutade, 
att avslå yrkande 4.1: Nytt yrkande från kongresstorget. 
 
Kongressen beslutade, 
att avslå yrkande 5.1: Nytt yrkande från kongresstorget. 
 
Kongressen beslutade, 
att bifalla yrkande 6.1: Nytt yrkande från kongresstorget: 
att följande ändring görs i avsnittet C Valbarhet: 
 Förbundsstyrelseledamöter ska inte samtidigt vara talespersoner för andra organisationer 

verksamma inom RFSU:s närliggande frågor eller vara talespersoner för SRHR-frågor 
inom politiska partier. De ska inte heller inneha partipolitiska uppdrag med ansvar för 
SRHR-frågor på lokal nivå. 

 Om en person som är talesperson för andra organisationer verksamma inom RFSU:s 
närliggande frågor eller talesperson för SRHR-frågor inom ett politiskt parti, eller innehar 
partipolitiska uppdrag med ansvar för SRHR-frågor på lokal nivå, godtar en nominering 
och blir vald till förbundsstyrelsen, måste personen utan dröjsmål avsäga sig dessa 
uppdrag. 

 
Kongressen beslutade, 
att bifalla yrkande 7.1: Nytt yrkande från kongresstorget: 
att följande ändring görs stycke ett i avsnittet D Nomineringar: 
 Då RFSU eftersträvar stor bredd i nomineringarna (se ovan) bör resurser satsas på att få 

in många nomineringar bland annat genom tidningen Ottar, hemsidan och kontakter med 
lokalföreningar, nationella nätverk och medlemsorganisationerna. 

 
Kongressen beslutade, 
att bifalla yrkande 8.1: Nytt yrkande från kongresstorget: 
att IPPF:s regelverk gällande styrelsens sammansättning läggs som bilaga till riktlinjerna. 
 
Kongressen beslutade, på yrkan av presidiet,  
att återgå till beslut 9 när resultaten för beslut 1-8 sammanställts via voteIT . 
 
 
DEBATT 28: MOTION 29 – ÄNDRING I ORDLISTAN AV 
”MONOGAMI/POLYGAMI” 
 
Beslut 1: vilket ord ska vi använda i ordlista? 
 
Eftersom yrkanden kring detta beslut inte väcktes konstaterade mötesordföranden att kongressen 
automatiskt avslagit dessa. 
 
Beslut 2: ändring i idéprogrammet? 
 
Följande yrkanden väcktes: 
 
Yrkande 2.1 Motionssvaret + tilläggsyrkande från kongresstorget 
Förbundsstyrelsen, Johanna Hartler. Stöd av 3 ombud. 
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att  avslå motionen. 
att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att skicka med frågan till arbetsgrupp eller dylikt inför kommande 

revidering av idéprogrammet. 
 
Kongressen beslutade, 
att  bifalla yrkande 2.1 Motionssvaret + tilläggsyrkande från kongresstorget: 
att  avslå motionen. 
att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att skicka med frågan till arbetsgrupp eller dylikt inför 

kommande revidering av idéprogrammet. 
 
 
DEBATT 7: PROPOSITION DECHARGEUTSKOTT 
 
Följande yrkanden väcktes: 
 
Yrkande 1.1 Propositionen 
Förbundsstyrelsen. Stöd av 0 ombud. 
att  kongressen, beslutar att inte tillsätta ett dechargeutskott,  
att  lägga uppdragsbeskrivningen för ett dechargeutskott inom RFSU till handlingarna, samt  
att  tilläggen rörande dechargeutskott i övriga styrdokument därigenom inte bifalles.  
 
Yrkande 1.2 Yrkande om dechargeutskott 
Andreas Palmqvist 

att kongressen bekräftar sitt beslut från år 2015 om dechargeutskott ska inrättas, och 

att förbundsstyrelsen får i uppdrag att återkomma till 2019 års kongress med förslag på samtliga 
beslut, inklusive stadgeändringar, som krävs för införande av ett dechargeutskott. 

 
Kongressen beslutade, 
att  bifalla yrkande 1.1 Propositionen: 
att  inte tillsätta ett dechargeutskott,  
att  lägga uppdragsbeskrivningen för ett dechargeutskott inom RFSU till handlingarna, samt  
att  tilläggen rörande dechargeutskott i övriga styrdokument därigenom inte bifalles.  
 
Sari Asa Nicolaisen och Andreas Palmqvist, båda lekmannarevisorer, reserverade sig mot beslutet. Se bilaga.  
 
 
DEBATT 8: PROPOSITION OM RIKTLINJER FÖR VALBEREDNING 
 
Beslut 9: Anta propositionen 
 
Yrkande 9.1 Anta propositionen 
Förbundsstyrelsen 
att propositionen antas [med gjorda ändringar]. 
 
Kongressen beslutade, 
att  bifalla yrkande 9.1 Propositionen med gjorda ändringar.  
 
 
DEBATT 20: MOTION 27 – FÖRÄNDRA ”NORMER OCH SEXUELL 
MÅNGFALD” ANGÅENDE ICKE MONOGAMA OCH HETEROSEXUELLA 
 
Ärendet återupptogs. Inga extra yrkanden väcktes och huvudyrkandet 1.1 stod ensamt kvar.  
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Yrkande 1.1 Jämkning motionssvaret + tilläggsyrkande från kongresstorget  
Förbundsstyrelsen, Johanna Hartler. Stöd av 2 ombud.  
att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att skicka med frågan till arbetsgrupp eller dylikt inför kommande 

revidering av idéprogrammet. 
 
Kongressen beslutade, 
att  bifalla yrkande 1.1: Jämkning motionssvaret + tilläggsyrkande från kongresstorget: 
att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att skicka med frågan till arbetsgrupp eller dylikt inför 

kommande revidering av idéprogrammet. 
 
 
TAL AV GENERALSEKRETERARE 
 
Generalsekreterare, Maria Andersson, höll sitt avslutningstal och tackade av avgående 
förbundsordförande Kristina Ljungros.  
 
 
TAL AV FÖRBUNDSORDFÖRANDE 
 
Avgående förbundsordförande, Kristina Ljungros, höll sitt avslutande tal och tackade av sin 
förbundsstyrelse, värdföreningen RFSU Östergötland, valberedningen, lekmannarevisorerna, 
mötespresidiet samt kongressorganisationen. 
 
 
AVSLUTANDE AV KONGRESSEN 
 
Förbundsordförande Hans Linde höll sitt första anförande som förbundsordförande, tackade för 
förtroendet och avslutade kongressen.  
 
Kongressen avslutades kl. 15:19, söndagen den 4 juni 2017. 
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_______________________________ 
Annika Dalén, sekreterare 
 
 
_______________________________ 
Ulrika Dane, sekreterare 
 
 
_______________________________ 
Henrik Hirseland, organisationssekreterare 
 
 
_______________________________ 
Kerstin Isaxon, sekreterare 
 
 
_______________________________ 
Viktoria Kassman Eriksson, justerare 
 
 
_______________________________ 
Hanna Knutsson, justerare 
 


