Nätverk – en rikstäckande engagemangsform
Nätverk som engagemangsform godkändes av kongressen 2013. Kriterierna är senast uppdaterade och
fastställda av förbundsstyrelsen 2016-12-09.
Kriterier för nätverk
•
•

•
•
•

Idégrund – Idéprogrammet och Vision 2020 utgör grund för nätverkens aktiviteter. De
ska arbeta med ett avgränsat och för RFSU relevant sexualpolitiskt område eller medlems/yrkeskategori. Medlemmar ska kunna bidra med sina kunskaper.
Öppenhet – Nätverken ska vara öppna för alla medlemmar och anställda och organisera
medlemmar oberoende av deras lokalföreningstillhörighet. Medlemskap i RFSU är ett
krav för långsiktig medverkan i nätverket, men icke medlemmar kan bjudas in till
nätverkens forum och aktiviteter i syfte att värva dem som medlemmar.
Uppstart – Nya nätverk startas på initiativ av medlemmar, förtroendevalda och/eller
anställda. Alla nätverk godkänns och avslutas av förbundsstyrelsen.
Kontaktpersoner – Två kontaktpersoner ska utses för nätverket: En sammankallande
medlem och en anställd på förbundskansliet. Dialog ska föras mellan dessa parter.
Intern kommunikation – RFSU:s intranät Klick rekommenderas för kommunikation,
kunskapsutbyte och diskussioner inom nätverket. Kansliet erbjuder administrativt stöd.
Kompletterande kanaler, exempelvis Facebook-grupper startas i samråd med
förbundskansliets kontaktperson, vilken alltid ska vara administratör för grupperna.
Lokalföreningar ska i möjligaste mån känna ett ägandeskap för de aktiva medlemmarna.

Möjliga aktivitetsområden
•
•
•
•
•
•
•

Diskussion, fortbildning och kunskapsbevakning
Remissinstans, t ex för interna utredningar, propositioner och nya verksamhetsområden
Sexualupplysning, t ex seminarier, utbildningar och föreläsningar
Medlemsvärvning
Bollplank för debattartiklar och remissvar på statliga utredningar
Testpanel för nya produkter
Sexualpolitiska aktiviteter inom sitt område

Avgränsningar
•
•

•

Ska varken ersätta eller konkurrera med lokalföreningen som organisationsform.
Kan inte uttala sig externt i sexualpolitiska frågor utan förankring hos centralt
förtroendevalda eller anställda med ansvar för nätverkets verksamhetsområde. Eventuell
medverkan i media görs alltid i samråd med pressekreteraren och förbundskansliets
kontaktperson.
Ett nätverk som inte är aktivt under ett års tid avslutas av förbundsstyrelsen på det första
mötet nästkommande år.

Exempel på möjliga nätverk
•
•

Metod- och rollnätverk, såsom t ex forskar-, lärare- och ungdomsnätverk.
Sakfrågenätverk, som t ex aborträtt och BDSMF.

Dessa kriterier och avgränsningar utgör grund för bedömning för godkännande samt avslutande
av nätverken.

