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Bilagor 
1. Röstlängd (sid 16 I detta protokoll) 
2. Kongresshandlingar 2019 
 
 
 
 
ANMÄRKNING 
 
Endast varje frågas huvudförslag och de övriga yrkanden som väckts i plenum har behandlats 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 
Kongressens ärendehanteringssystem VoteIT. I de frågor där samtliga huvudförslag eller väckta 
yrkanden godkänts står de endast omnämnda i beslutet. 
 
Inga reservationer har inkommit. 
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1. Kongressens öppnande 
Förbundsordförande Hans Linde förklarade RFSU:s kongress 2019 öppnad. 
 
Kongressen öppnades kl. 13:17 fredagen den 31 maj 2019. 
 
Därefter hälsade RFSU Umeås ordförande Mikaela Karlsson mötesdeltagarna välkomna till 
Umeå. 

2. Fastställande av röstlängd 
Kongressen fastställde första röstlängden till 59 personer. 
 
Under mötet uppdaterades röstlängden löpande av mötespresidiet. 

3. Fråga om kongressen är behörigt utlyst 
Organisationssekreterare Henrik Hirseland redogjorde för hur och när kongressen utlysts. 
 
Kongressen beslutade, på yrkande av förbundsstyrelsen, 
att den blivit behörigt utlyst. 

4. Fråga om beslutsmässighet 
Henrik Hirseland redogjorde för närvaron på kongressen. 57 av 63 anmälda ombud var 
inskrivna i röstlängden och således närvarande under kongressen. 
 
Kongressen beslutade, på yrkande av förbundsstyrelsen, 
att anse kongressen beslutsmässig. 

5. Fastställande av dagordning 
Mötesordförande Anders Hultman föredrog den föreslagna dagordningen för kongressen. 
 
Kongressen beslutade, på yrkande av förbundsstyrelsen, 
att fastställa dagordningen. 

6. Val av mötesfunktionärer 

6.1 Beslutsmötesordföranden 
Förbundsordförande Hans Linde föredrog förbundsstyrelsens förslag till 
beslutsmötesordförande. 
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Kongressen beslutade, på yrkande av förbundsstyrelsen, 
att Eliot Wieslander och Anders Hultman väljs till beslutsmötesordföranden. 

6.2 Övrigt presidium (debattledarordförande och 
mötessekreterare) 
Kongressen beslutade, på yrkande av förbundsstyrelsen, 
att Anna Westerling väljs till debattledarordförande och att Alexandra Appleby Hjortswang väljs 
till mötessekreterare. 

6.3 Justerare 
Kongressen beslutade, på yrkande av förbundsstyrelsen, 
att Sofia Blomgren (RFSU Göteborg) och Elin Sundström (RFSU Luleå) väljs till justerare. 

6.4 Rösträknare (utifall behov uppstår) 
Inga rösträknare valdes 

6.5 Redaktionskommitté (utifall behov uppstår) 
Ingen redaktionskommitté valdes 

6.6 Torgvärdar 
Kongressen beslutade, på yrkande av förbundsstyrelsen, 
att Emma Skarpås, Noah Elstad, Ulrika Westerlund, Paulina Sandin, Anna Lilja, Andreas 
Åsander, Erik Köpberg, Linus Lundby, Tobias Hallerby, Måns Magnusson, Daniel Hjalmarsson, 
Niklas Hill, Nadja Nilsson och Emil Rissve väljs till torgvärdar. 

7. Fastställande av arbetsordning 
Kongressen beslutade, på yrkande av förbundsstyrelsen, 
att fastställa förslaget till arbetsordning, 
att fastställa yrkandestopp för dagordningspunkter som behandlas på kongresstorget till lördag 
12:45, samt 
att fastställa nomineringsstopp till förtroendeval till 12:45 lördag. 

8. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse 2017 samt 
effektrapport 2018 
Anna-Karin Johansson, generalsekreterare RFSU, och Katarina Knutz, VD RFSU AB, föredrog 
verksamhetsberättelserna för 2017 och 2018. 
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Kongressen beslutade, på yrkande av förbundsstyrelsen, 
att verksamhetsberättelsen 2017 läggs till handlingarna, samt 
att verksamhetsberättelsen 2018 läggs till handlingarna. 

Extern talare 
Charlotta Westerlund, ordförande i jämställdhetsutskottet i Umeå kommun, berättade om 
arbetet i Umeå. 

9. Fastställande av resultat- och balansräkning 2017 samt 
2018 
Ekonomichef Tobias Hallerby föredrog resultat- och balansräkningen för 2017 och 2018. 
 
Kongressen beslutade, på yrkande av förbundsstyrelsen, 
att fastställa resultat- och balansräkning för 2017, samt 
att fastställa resultat- och balansräkning för 2018. 

10. Rapporter från förbundsstyrelsen 

10.1 Beslutsuppföljning från kongressen 2017 
Kongressen beslutade, på yrkande av förbundsstyrelsen, 
att rapporten om Beslutsuppföljning från kongressen 2017 läggs till handlingarna. 

10.2 Framtidens RFSU 
Kongressen beslutade, på yrkande av förbundsstyrelsen, 
att rapporten om Framtidens RFSU läggs till handlingarna. 

10.3 Folkbildning 
Kongressen beslutade, på yrkande av förbundsstyrelsen, 
att rapporten om Folkbildning läggs till handlingarna. 

11. Revisorernas berättelser 
Kongressen beslutade, på yrkande av presidiet, 
att lägga revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2017 till handlingarna, samt 
att lägga revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2018 till handlingarna, 
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12. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen 
Kongressen beslutade, på yrkande av revisorerna, 
att bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för mandatperioden 2017-2019. 

13. Förslag från förbundsstyrelsen (propositioner) 

13.1 Vision 2020 – nya delmål för år 2021 (för perioden 2020-
2021) samt förlängning 
Huvudförslag 
Förbundsstyrelsen 
att anta delmålen för perioden 2020-2021 inom Vision 2020 i enlighet med förbundsstyrelsens 
förslag, samt 
att Vision 2020 är RFSU:s styrande dokument för verksamheten även under år 2021. 
 
Kongressen beslutade, på yrkande av förbundsstyrelsen, 
att anta delmålen för perioden 2020-2021 inom Vision 2020 i enlighet med förbundsstyrelsens 
förslag, samt 
att Vision 2020 är RFSU:s styrande dokument för verksamheten även under år 2021. 

13.2 Proposition om stadgar för RFSU 
Huvudförslag 
Förbundsstyrelsen 
att anta förbundsstyrelsens förslag som angett i Motionssvar 14.3 
att lokalföreningarna ska anta RFSU:s stadgar som sina egna innan nästa kongress, processen 
ska påbörjas innan 2020-06-01. 
 
Wiktor Södersten 
§3.5 [...] att yttra sig.  
Förbundsstyrelsens beslut om uteslutning kan överklagas till kongressen men gäller i avvaktan 
på kongressbeslut. Den som berörs av sådant beslut har på kongressen rätt att yttra sig före 
beslutet och rösträtten påverkas inte fram till och med punkten för uteslutning. 
Uteslutningsfrågor bör därför hanteras så tidigt under en kongress som möjligt. 
 
Max Pettersson 
Generellt förslag om stadgarna: att göra stadgarna språkligt tillgängliga genom översättning till 
engelska. 
 
Sophia Mårtensson 
att ändra §12.7 till: [...] är kalenderår. Lokalföreningens styrelse utser minst tre firmatecknare. 
Firman tecknas av [...] 
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Carmen Pocrnja 
Att kongressen beslutar att uppdra åt förbundsstyrelsen att formulera riktlinjer för hantering av 
uteslutningsärenden och disciplinära åtgärder. 
 
Mina Gäredal 
att texten i §11 i stadgepropositionen ersätts med: Kongressen väljer två verksamhetsrevisorer 
och två verksamhetsrevisorssuppleanter samt en auktoriserad revisor och en auktoriserad 
revisorssuppleant. Revisorerna ska granska förbundsstyrelsens verksamhet och ekonomiska 
förvaltning. Riktlinjer för revisorernas arbete fastställs av kongressen. 
 
Väckta förslag 
Mikaela Karlsson 
föreslår ändring i §14: [...] i enlighet med § 2 på det sätt [...] 
 
Wiktor Södersten 
Att kongressen beslutar att uppdra åt förbundsstyrelsen att formulera en praxis för uteslutning 
och disciplinära åtgärder. I denna praxis skall följande skrivning inkluderas: 
 
“Vid fråga om uteslutning skall upprättas ett beslutsunderlag för att dokumentera hur medlem 
agerat i strid med RFSU:s stadgar eller skadat RFSU:s verksamhet eller anseende. Detta 
beslutunderlag skall ligga till grund för förbundsstyrelsens beslut. 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. Innan 
någon annan än förbundsstyrelse och förbundsrevisorer tar del av beslutsunderlaget kan 
känsliga personuppgifter i beslutsunderlaget maskas.” 
 
Till nästa kongress 2021 skall styrelsen presentera sin nya praxis för uteslutning och 
disciplinära åtgärder för att där stadfästas. 
 
Lars Lingvall, enligt motion 14.3 
§ 3.5 Uteslutning och disciplinära [...] verksamhet. Om det gäller ett förtroendeuppdrag som 
beslutats av kongressen ska dock ärendet hanteras av  
kongressen. Om det [...] är av allvarlig, karaktär kan förbundsstyrelsen utesluta medlemmen. 
Beslut om åtgärder [...] förbundsstyrelsen fattar beslut, ska medlemmen och eventuellt berörd 
lokalförening informeras skriftligen samt ges minst [...] 
 
Kongressen beslutade, på yrkande av förbundsstyrelsen, 
att lokalföreningarna ska anta RFSU:s stadgar som sina egna innan nästa kongress, processen 
ska påbörjas innan 2020-06-01. 
 
Kongressen beslutade, på yrkande av Carmen Pocrnja, 
att uppdra åt förbundsstyrelsen att formulera riktlinjer för hantering av uteslutningsärenden och 
disciplinära åtgärder. 
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Kongressen beslutade, på yrkande av presidiet, 
att anta förbundsstyrelsens förslag, som angett i Motionssvar 14.3, med nedanstående 
ändringar 
 
Kongressen beslutade, på yrkande av Sophia Mårtensson, 
att ändra §12.7 till: [...] är kalenderår. Lokalföreningens styrelse utser minst tre firmatecknare. 
Firman tecknas av [...] 
 
Kongressen beslutade, på yrkande av Mina Gäredal, 
att texten i §11 i stadgepropositionen ersätts med: Kongressen väljer två verksamhetsrevisorer 
och två verksamhetsrevisorssuppleanter samt en auktoriserad revisor och en auktoriserad 
revisorssuppleant. Revisorerna ska granska förbundsstyrelsens verksamhet och ekonomiska 
förvaltning. Riktlinjer för revisorernas arbete fastställs av kongressen. 
 

13.3 Medlemsavgifter och förbundsavgift 
 
Huvudförslag 
Förbundsstyrelsen 
att fastställa förbundsavgiften avseende år 2020 och 2021 till 0 kr/år, 
att fastställa medlemsavgiften för enskilda medlemmar avseende år 2020 & år 2021 till 150 
kr/år, 
att fastställa medlemsavgiften för enskilda medlemmar med begränsade ekonomiska resurser, 
samt medlemmar upp till 26 års ålder, avseende år 2020 & år 2021 till 50 kr/år, 
att fastställa medlemsavgiften för medlemsorganisationer som organiserar färre än 10 000 
medlemmar för år 2020 och år 2021 till 1000 kr/år, samt 
att fastställa medlemsavgiften för medlemsorganisationer som organiserar fler än 10 000 
medlemmar för år 2020 och år 2021 till 5000 kr/år. 
 
Kongressen beslutade, på yrkande av förbundsstyrelsen, 
att fastställa förbundsavgiften avseende år 2020 och 2021 till 0 kr/år, 
att fastställa medlemsavgiften för enskilda medlemmar avseende år 2020 & år 2021 till 150 
kr/år, 
att fastställa medlemsavgiften för enskilda medlemmar med begränsade ekonomiska resurser, 
samt medlemmar upp till 26 års ålder, avseende år 2020 & år 2021 till 50 kr/år, 
att fastställa medlemsavgiften för medlemsorganisationer som organiserar färre än 10 000 
medlemmar för år 2020 och år 2021 till 1000 kr/år, samt 
att fastställa medlemsavgiften för medlemsorganisationer som organiserar fler än 10 000 
medlemmar för år 2020 och år 2021 till 5000 kr/år. 
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14. Förslag från medlemmar (motioner) 

14.1 Motionsrätt till de nationella nätverken 
Huvudförslag 
Förbundsstyrelsen 
att motionen avslås. 
 
Kongressen beslutade, på yrkande av förbundsstyrelsen, 
att motionen avslås. 
 

14.2 Öronmärkta ombudsplatser för bredare representation på 
kongressen 
Huvudförslag 
Sanna Vanno 
att uppdra åt förbundsstyrelsen att göra en problemanalys över ungas engagemang i RFSU 
att uppdra åt förbundsstyrelsen att utreda hur ungas engagemang i RFSU kan stärkas för ökad 
representation i RFSU:s beslutande organ och lokalföreningar 
att under RFSU:s kongress förs ombuds- och talarstatistik med avseende på ålder 
att lokalföreningar som skickar minst en person under 26 års ålder som ombud till kongressen får 
möjlighet att skicka ytterligare en observatör utöver deras ordinarie antal ombud på förbundets 
bekostnad 
 
Kongressen beslutade, på yrkande av Sanna Vanno, 
att uppdra åt förbundsstyrelsen att göra en problemanalys över ungas engagemang i RFSU 
att uppdra åt förbundsstyrelsen att utreda hur ungas engagemang i RFSU kan stärkas för ökad 
representation i RFSU:s beslutande organ och lokalföreningar 
att under RFSU:s kongress förs ombuds- och talarstatistik med avseende på ålder 
att lokalföreningar som skickar minst en person under 26 års ålder som ombud till kongressen får 
möjlighet att skicka ytterligare en observatör utöver deras ordinarie antal ombud på förbundets 
bekostnad 

14.3 RFSUs nya stadgar 
Punkten behandlades under 13.2 

14.4 Procedur vid uteslutning 
Punkten behandlades under 13.2 
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14.5 Verksamhetsrevisorer 
Huvudförslag 
Mina Gärdedal 
att texten i §11 i stadgepropositionen ersätts med: Kongressen väljer två verksamhetsrevisorer 
och två verksamhetsrevisorssuppleanter samt en auktoriserad revisor och en auktoriserad 
revisorssuppleant. Revisorerna ska granska förbundsstyrelsens verksamhet och ekonomiska 
förvaltning. Riktlinjer för revisorernas arbete fastställs av kongressen. 
 
Kongressen beslutade, på yrkande av Mina Gäredal, 
att texten i §11 i stadgepropositionen ersätts med: Kongressen väljer två verksamhetsrevisorer 
och två verksamhetsrevisorssuppleanter samt en auktoriserad revisor och en auktoriserad 
revisorssuppleant. Revisorerna ska granska förbundsstyrelsens verksamhet och ekonomiska 
förvaltning. Riktlinjer för revisorernas arbete fastställs av kongressen. 
 

14.6 Wheel of consent och 3 minute game 
Huvudförslag 
Förbundsstyrelsen 
att motionen avslås. 
 
Kongressen beslutade, på yrkande av förbundsstyrelsen, 
att motionen avslås. 
 

14.7 Ett sakligt och synliggörande språkbruk kring fetischism 
Huvudförslag 
Motionärerna, 
att RFSU internt och externt ska sträva efter ett språkbruk kring fetischism som är sakligt och 
som synliggör fetischism som en fristående sexualitet, företrädelsevis genom att ansvara för att 
nyordet BDSMF inte sprids via organisationens kanaler. 
 
Kongressen beslutade, på yrkande av motionärerna, 
att RFSU internt och externt ska sträva efter ett språkbruk kring fetischism som är sakligt och 
som synliggör fetischism som en fristående sexualitet, företrädelsevis genom att ansvara för att 
nyordet BDSMF inte sprids via organisationens kanaler. 

14.8 Digital online-kurs i RFSU-kunskap 
Huvudförslag 
Förbundsstyrelsen 
att anse motionen som besvarad 
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Jenny Lundgren 
att förbundsstyrelsen, som en del i arbetet att bredda medlemsrekryteringen, ska ge kansliet i 
uppdrag att jobba mer med lågtröskel aktiviteter och utbildningar, där digitala kurser utgör en del av 
arbetet. 
 
Anja Söderstjerna 
att göra on-line kurserna tillgängliga för alla, även de som inte är medlemmar. 
 
Kongressen beslutade, på yrkande av förbundsstyrelsen 
att anse motionen som besvarad 
 
Kongressen beslutade, på yrkande av Jenny Lundgren, 
att förbundsstyrelsen, som en del i arbetet att bredda medlemsrekryteringen, ska ge kansliet i 
uppdrag att jobba mer med lågtröskel aktiviteter och utbildningar, där digitala kurser utgör en del av 
arbetet. 

14.9 Instifta utmärkelsen årets Klitoriskompis Föreningen 
Huvudförslag 
Förbundsstyrelsen 
att uppdra till nästa förbundsstyrelse att tillsammans med ordförandenätverket utreda 
möjligheterna att inrätta för ett nytt pris som uppmärksammar ideellt engagemang i RFSU, samt 
att därigenom anse motionen vara besvarad. 
 
Kongressen beslutade, på yrkande av förbundsstyrelsen, 
att uppdra till nästa förbundsstyrelse att tillsammans med ordförandenätverket utreda 
möjligheterna att inrätta för ett nytt pris som uppmärksammar ideellt engagemang i RFSU, samt 
att därigenom anse motionen vara besvarad. 
 

14.10 RFSU AB på kongressen 
Huvudförslag 
Förbundsstyrelsen 
att uppdra åt förbundsstyrelsen att under nästa kongressperiod utreda hur information och dialog 
med medlemmar, förtroendevalda och lokalföreningar kan förstärkas om RFSU AB och inför nya 
kampanjer och lanseringar. 
 
Kongressen beslutade, på yrkande av förbundsstyrelsen, 
att uppdra åt förbundsstyrelse att under nästa kongressperiod utreda hur information och dialog med 
medlemmar, förtroendevalda och lokalföreningar kan förstärkas om RFSU AB och inför nya 
kampanjer och lanseringar. 
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14.11 Se över möjligheten för rikstäckande riktlinjer för 
informatörsverksamheten för att stärka peer-to-peer-perspektivet 
Kongressen beslutade, på yrkande av Charles Åkerblom, 
att förbundsstyrelsen får i uppdrag att ta fram nationella rekommendationer i fråga om åldersspann 
för aktiva informatörer inom RFSUs olika informatörsverksamheter där ålder anses vara relevant. 
 
att förbundsstyrelsen i utvecklandet av åldersrekommendationer tar hänsyn till att det finns andra 
aspekter som kan gå före ålder ur peer-to-peer-perspektivet. 
 
Kongressen beslutade, på yrkande av förbundsstyrelsen, 
att ge i uppdrag till förbundsstyrelsen att starta ett pilotprojekt inom peer-to-peer i enlighet 
med motionssvaret. 
 
Huvudförslag 
Charles Åkerblom 
att förbundsstyrelsen får i uppdrag att ta fram nationella rekommendationer i fråga om åldersspann 
för aktiva informatörer inom RFSUs olika informatörsverksamheter där ålder anses vara relevant. 
 
att förbundsstyrelsen i utvecklandet av åldersrekommendationer tar hänsyn till att det finns andra 
aspekter som kan gå före ålder ur peer-to-peer-perspektivet. 
 
Väckta 
Förbundsstyrelsen 
att ge i uppdrag till förbundsstyrelsen att starta ett pilotprojekt inom peer-to-peer i enlighet 
med motionssvaret. 

14.12 Familjejuridiskt skydd för flersamma relationer 
Huvudförslag 
Martina Hallin 
att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att senast inför kongressen 2021 ha utrett och formulerat en 
strategi för hur RFSU ska arbeta för att 
- belysa tvåsamhetsnormen och synliggöra alternativa relationsformer 
- verka för juridiska rättigheter för icke-tvåsamma relationer. 
 
Kongressen beslutade, på yrkande av Martina Hallin, 
att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att senast inför kongressen 2021 ha utrett och formulerat en 
strategi för hur RFSU ska arbeta för att 
- belysa tvåsamhetsnormen och synliggöra alternativa relationsformer 
- verka för juridiska rättigheter för icke-tvåsamma relationer 
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14.13 (Sexualpolitiskt) sakkunnig flersamma relationer 
Huvudförslag 
Martina Hallin 
att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att senast inför kongressen 2021 ha utrett och formulerat en 
strategi för hur RFSU ska arbeta för att 
- belysa tvåsamhetsnormen och synliggöra alternativa relationsformer 
- verka för juridiska rättigheter för icke-tvåsamma relationer. 
 
Kongressen beslutade, på yrkande av Martina Hallin, 
att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att senast inför kongressen 2021 ha utrett och formulerat en 
strategi för hur RFSU ska arbeta för att 
- belysa tvåsamhetsnormen och synliggöra alternativa relationsformer 
- verka för juridiska rättigheter för icke-tvåsamma relationer. 
 

15. Val av förbundsordförande 
Kongressen beslutade, på yrkande av valberedningen, 
att välja Hans Linde till förbundsordförande 

16. Val av ledamöter till förbundsstyrelsen 
Huvudförslag  
Valberedningen 
Att välja nedanstående personer till förbundsstyrelseledamöter 
Sara Alfredsson (omval) 
William Appelqvist (omval) 
Gunilla Kinnestrand (omval) 
Anna Levin (omval) 
My Malmeström-Sobelius (omval) 
Jonis Bader (nyval) 
Annika Dalén (nyval) 
Charlotte Drugge (nyval) 
Elin Sundin (nyval) 
Amanda Thieme (nyval) 
Barbro Westerholm (nyval) 
Natascha Wrang (nyval) 
 
Inger Forsgren 
Föreslår att välja Charles Åkerblom till förbundsstyrelseledamot. 
 
Kongressen beslutade, på yrkande av valberedningen, 
att välja nedanstående personer till förbundsstyrelseledamöter 
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Sara Alfredsson (omval) 
William Appelqvist (omval) 
Gunilla Kinnestrand (omval) 
Anna Levin (omval) 
My Malmeström-Sobelius (omval) 
Jonis Bader (nyval) 
Annika Dalén (nyval) 
Charlotte Drugge (nyval) 
Elin Sundin (nyval) 
Amanda Thieme (nyval) 
Barbro Westerholm (nyval) 
Natascha Wrang (nyval) 
 

17. Val av revisorer och revisorssuppleanter 
Huvudförslag 
Valberedningen 
att välja nedanstående personer till respektive post 
Andreas Örnevall, revisor 
Felicia Sandin, revisor 
Balder Navier Sarmentero, suppleant 
Ellinor Dahlén, suppleant 
Jonas Grahn, auktoriserad revisor 
Fredrik Liljegren, auktoriserad revisor 
 
Kongressen beslutade, på yrkande av valberedningen, 
att välja nedanstående personer till respektive post 
Andreas Örnevall, revisor 
Felicia Sandin, revisor 
Balder Navier Sarmentero, suppleant 
Ellinor Dahlén, suppleant 
Jonas Grahn, auktoriserad revisor 
Fredrik Liljegren, auktoriserad revisor 
 

18. Val av valberedning 
Huvudförslag 
Valberedningen 
att välja nedanstående personer till respektive post 
Niklas Hill, ordinarie ledamot 
Daniel Hjalmarsson, ordinarie ledamot 
Hanna Knutsson, ordinarie ledamot 
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Måns Magnusson, ordinarie ledamot 
Nadja Nilsson, ordinarie ledamot 
Emil Rissve, suppleant 
 
Carmen Pocrnja 
att välja Carmen Pocrnja till suppleant 
 
Jonna Gleisner 
att välja Monica Johansson till suppleant 
 
Kongressen beslutade, på yrkande av valberedningen, 
att välja nedanstående personer till respektive post 
Niklas Hill, ordinarie ledamot 
Daniel Hjalmarsson, ordinarie ledamot 
Hanna Knutsson, ordinarie ledamot 
Måns Magnusson, ordinarie ledamot 
Nadja Nilsson, ordinarie ledamot 
Emil Rissve, suppleant 
 
Kongressen beslutade, på yrkande av Carmen Pocrnja, 
att välja Carmen Pocrnja till suppleant 
 
Kongressen beslutade, på yrkande av Jonna Gleisner, 
att välja Monica Johansson till suppleant 

19. Övriga frågor 
Inga övriga frågor fanns anmälda. 

20. Avslutning 
Förbundsordförande Hans Linde tackade alla avgående förtroendevalda, presidiet, alla 
anställda som arbetat med kongressen och RFSU Umeå. 
 
Förbundsordförande Hans Linde avslutade kongressen kl. 11:41.  
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Bilaga 1 

Röstlängd 
1 2019-05-31 13:41 59 
2 2019-05-31 14:32 57 
3 2019-05-31 17:27 57 
4 2019-06-01 14:51 59 
5 2019-06-01 15:07 54 
6 2019-06-01 15:14 55 
7 2019-06-01 15:16 56 
8 2019-06-02 10:17 59 
9 2019-06-02 11:05 59 
 
 
 

Namnunderskrifter 
 
 
 
 
…………………………………………………. 
Alexandra Appleby Hjortswang 
Mötessekreterare 
 
 
 
…………………………………………………. 
Sofia Blomgren 
Justerare 
 
 
 
…………………………………………………. 
Elin Sundström 
Justerare 
 
 
 
…………………………………………………. 
Henrik Hirseland 
Organisationssekreterare & projektledare 


