
 

Ung i RFSU 
Aktiviteter för dig 
 

 
Lördag 15 september 2018 samlades ett gäng från RFSU:s 
ungdomsnätverk på RFSU:s förbundskansli i Stockholm och snackade 
om hur man som ung i organisationen kan hitta på saker.  
Ungdomsnätverket samlar alla RFSU:s medlemmar som är upp till 26 år. 
 
Detta är den sammanställda listan över allt vi kom på! 
 

 

 

 

 

 

 

Har du frågor om ungdomsnätverket? 
Gå med i Ungdomsnätverkets facebookgrupp. Sök på ”RFSUs ungdomsnätverk” 
Skriv till Ungdomsnätverkets sammankallande:  sanna.thedvall@rfsu.se 
Skriv till förbundskansliets kontaktperson för nätverken: ulrika.dane@rfsu.se 



Lokalt - i din stad, kanske med hjälp av din lokalförening 
 

● Starta en ungdomsgrupp! 
En lokal ungdomsgrupp blir som en förlängd arm av ungdomsnätverket. Med en 
samlad ungdomsgrupp är det lättare att samla ett härligt gäng för lite häng eller för 
en aktion!  
Att starta en ungdomsgrupp är lätt: börja med att hitta en vän som vill vara med i 
ungdomsgruppen, kontakta din lokalförenings styrelse och säg att ni vill starta 
medlemsgrupp. Sen är det bara att dra fler medlemmar, berätta om 
ungdomsgruppen i sociala medier, fråga kompisar eller sätta upp lappar på skolan, 
ungdomsmottagningen eller i affären. Sen har ni en grupp! Gruppen kan också få 
pengar till fika, för betalning av teaterbiljetter eller vad som helst genom att söka 
pengar från Pronto-potten, den har lokalföreningens styrelse full koll på och hjälper 
er gärna söka från den. Med den nya ungdomsgruppen kan du göra massor: 
 

○ Titta på film tillsammans och diskutera den 
○ Spela normbingo, dvs spela bingo medan ni kollar på film. Färdiga 

bingobrickor finns hos sanna.thedvall@rfsu.se  
○ Ha intressanta samtal och kanske spela in podcast 
○ Bjud in personer som kan berätta om intressanta saker, kanske finns någon i 

abortnätverket eller BDSMF-nätverket i din stad och kan komma och 
berätta om det? 

○ Gå på stand up, teater, bio eller andra kulturevenemang 
○ Ha en RFSU-fest, kanske med kondomballonger? 
○ Skapa samtalsmaterial till aktuella händelser 
○ Ha en studiecirkel eller bokcirkel tillsammans om något du själv kan eller vill 

veta mer om, eller använd andras material, till exempel en bok eller 
mensbildnings-material från www.MENSEN.se.  

○ Arrangera en tävling i din stad. Kanske en novelltävling, fototävling eller 
namntävling? 

○ Skapa en teater, en dans eller en musikkonsert tillsammans 
○ Skriv musik, poesi eller berättelser tillsammans 
○ Pyssla tillsammans, klipp och klistra, arbeta med lera, sy 
○ Arrangera en temamiddag eller temafika 
○ Använd sociala medier, kanske kan ni uppdatera lokalföreningens sida? 
○ Demonstrera tillsammans 
○ Samarbeta med andra organisationer i staden 
○ Ha ett stånd på marknad i staden 
○ Sporta tillsammans, starta ett lag 
○ Ha kampanjer tillsammans som RFSU hjälper till med, de kommer med jämna 

mellanrum men be gärna lokalföreningen uppdatera er om det 
○ Eller bara häng och ha det härligt tillsammans!  

 

 



 

Nationellt - digitalt eller tillsammans med ungdomsnätverket 
 

● Åka på kongress tillsammans, arrangeras av RFSU och sammankallande för 
nätverket 

● Ha läger eller andra typer av träffar 
● Instagrama tillsammans 
● Skriva motioner till kongressen 
● Arrangera kampanjer på flera platser i landet samtidigt 
● Skriva debattartiklar (måste okejas från förbundskansliet innan de skickas till media 

eller publiceras, eftersom vi är en del av RFSU. Kontakta ulrika.dane@rfsu.se för mer 
info!) 

● Fika tillsammans i videosamtal 
● Diskutera en bok eller en film eller något annat aktuellt via videosamtal eller i en 

tråd i Facebookgruppen 
● Organisera en nationell novelltävling, fototävling eller annan tävling 
● Ha digitala diskussionscirkar, studiecirkar eller bokcirklar 
● Blogga 
● Skicka info från ungdomsperspektivet till RFSUs nyhetsbrev 
● Bidra till remissrundor på RFSUs skrivelser 
● Agera referensgrupp 


