Kriterier för antagande av medlemsorganisationer
Fastställda av förbundsstyrelsen den 23-24 november 2007
Syftet med RFSU:s medlemsorganisationer
RFSU:s syfte med medlemsorganisationer är att dessa ska bidra till att stärka RFSU i det
sexualpolitiska arbetet och stärka RFSU:s varumärke.
Vilka ska kunna bli medlemsorganisationer?
Endast andra ideella organisationer kan bli anslutna och få status som medlemsorganisation i
RFSU. Företag med kommersiellt/vinstdrivande syfte kan inte bli anslutna då deras uppdrag inte
är ideellt. Offentliga institutioner (t ex ungdomsmottagningar som oftast är en del av en
kommun) kan inte ställa sig bakom RFSU:s idéprogram och således inte bli medlemmar.
Det är förbundsstyrelsen som genom beslut med enkel majoritet fattar beslut om att bevilja en
ansökan om medlemskap för organisationer.
Organisationen i fråga ska uppfylla följande kriterier:
•
•
•

Organisationen ska ställa sig bakom RFSU:s stadgar och idéprogram.
Organisationen ska bedriva sexualpolitisk verksamhet i linje med RFSU:s syfte och ändamål.
Organisationen ska vara demokratiskt uppbyggd.

•

Organisationen ska vara självbestämmande i förhållande till andra organisationer, vilket
innebär att medlemmarna ytterst har makten att utse organisationens ledning och besluta om
organisationens verksamhet och ekonomi.

•
•

Medlemskapet i organisationen ska vara frivilligt.
Organisationen bör vara en riksorganisation. Undantag kan göras om särskilda skäl finns.

•

Organisationen ska ha nått en viss nivå av stabilitet och storlek. Den ska kunna visa
verksamhetsberättelse och bokslut för ett eller flera år.

Vad får organisationer som blir medlemmar i RFSU?
• Varje medlemsorganisation har rätt till ett ombud/en röst vid kongresser. RFSU står för kost
och logi för dessa ombud (vilket bara det har ett värde som är högre än medlemsavgiften på
1 000 kr). Resorna till kongresserna får medlemsorganisationerna stå för själva.
•
•

•
•

Medlemsorganisationen blir en del av Sveriges största paraplyorganisation för frågor om
sexuell hälsa och rättighetsfrågor.
Organisationen kommer att ingå i ett internationellt samarbete med sexualpolitiska aktörer
runt hela världen genom RFSU:s medlemskap i International Planned Parenthood
Federation, IPPF.
Tidningen Ottar ingår i medlemsavgiften. Antal efter överenskommelse.
Därutöver bjuds medlemsorganisationerna in till kunskapsdagar, seminarier och utbildningar
och uppmuntras delta i annan verksamhet och i idédebatten.

Utträde
Anmälan om utträde ska ske skriftligen till förbundsstyrelsen och bekräftas genom beslut på nästa
kommande förbundsstyrelsesammanträde.
Uteslutning
Uteslutning av medlemsorganisationer regleras i RFSU:s stadgar § 4.

