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Det här är ett litet material med flera olika syften. Dokumentet 

innehåller följande tre delar:

OM RFSL UNGDOM

För dig som är ny medlem och för dig som vill ha koll på saker som 

historia, struktur, värdegrund och mål.

ATT DRIVA FÖRENING

För er som är nya i ett RFSL Ungdomdistrikt eller en aktivistgrupp och 

för veteraner som vill ha koll på saker som roller i styrelsen, mötesteknik 

och så vidare.

SÅ SKAPAR VI VERKSAMHET, OCH FÖRÄNDRAR VÄRLDEN

För aktivistgrupper som vill ha inspiration kring aktiviteter och 

verksamhet och för er som vill ha koll på vad som gäller när en vill 

demonstrera och arrangera.

 VÄLKOMMEN TILL RFSL UNGDOM – START!
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VAD ÄR EGENTLIGEN RFSL UNGDOM?

Här följer lite grundläggande information om RFSL Ungdom.

RFSL Ungdom är ungdomsförbundet för homosexuellas, bisexuellas,  

transpersoners och queeras rättigheter.

Ett ungdomsförbund är en organisation som främst är avsedd för och består 

av yngre människor. Ofta, men inte alltid, är ett ungdomsförbund knutet till 

en annan, större organisation för människor i alla åldrar. RFSL Ungdom är 

knutet till RFSL, riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, och trans-

personers rättigheter. RFSL Ungdom är partipolitiskt och religiöst obundet. 

RFSL Ungdom är en medlemsorganisation, det vill säga enskilda individer 

kan gå med.

RFSL Ungdom består av distrikt – och i distrikten finns aktivistgrupper.

RFSL Ungdom finns över hela Sverige och är uppdelade i sex områden, så 

kallade distrikt. (Ni kan läsa mer om distrikt på sidan 14). I varje distrikt 

kan det finnas flera olika aktivistgrupper – det vill säga lokala grupper som 

gör saker tillsammans. Det är där själva verksamheten sker!

På kongressen tas de stora, gemensamma besluten.

På många sätt är distrikten i RFSL Ungdom självständiga, med egna styrelser 

och stadgar. Och i aktivistgrupperna kan verksamheter och aktioner planeras 

lokalt. För att veta hur hela RFSL Ungdom ska arbeta tillsammans och vad 

som ska gälla övergripande – för alla distrikt och aktivistgrupper – ordnas det 

med kongress en gång om året. På kongressen tar vi tillsammans ställning till 

de stora frågorna, som politiska mål och vilka som ska sitta i förbundsstyrelsen. 
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VAD VILL RFSL UNGDOM?

RFSL Ungdom vill att alla i samhället ska ha samma rättigheter. Det ska inte 

spela någon roll vilken sexualitet människor har eller hur de identifierar sig. 

Det ska gå att vara sig själv utan att behöva skämmas och utan att behöva 

anpassa sig efter olika normer. Att skapa en sådan värld kräver ett långsiktigt 

arbete under många, många år. Ibland kan det kännas lite luddigt med så 

stora och övergripande mål. Här är ett par konkreta punkter som RFSL Ungdom 

arbetar för:

Hbtq-ungdomar ska aldrig behöva utstå diskriminering, hatbrott, våld, kränkningar 

eller annan negativ särbehandling.

Hbtq-ungdomars rättigheter är okränkbara och måste alltid respekteras.

Alla människor har rätt att bestämma över sin egen kropp.

Alla människor har rätt att själva definiera sig – eller att avstå från att definiera sig 

– oavsett om det gäller könsidentitet, sexuell identitet eller pronomen.

Alla människor ska ha samma rätt till sexuell hälsa oavsett sexuell identitet,  

sexuell praktik, kropp, könsidentitet och könsuttryck.

PRINCIPPROGRAMMET

Det här är bara ett axplock av saker som RFSL Ungdom tycker är viktigt. 

I RFSL Ungdoms principprogram kan du läsa mer. Där finns 17 områden som 

är viktiga för RFSL Ungdom. En princip kan sägas vara något som är odiskutabelt 

för en person eller en grupp – och som ska eftersträvas oavsett vad som händer. 

Hela principprogrammet återfinns på www.rfslungdom.se. Här följer ett par 

termer och begrepp/fokusområden som är centrala i RFSL Ungdoms arbete:
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NORMER 

RFSL Ungdom anser att mycket av vad som är fel med samhället 

idag har att göra med normer och maktordningar. Men vad är 

egentligen normer? En skulle kunna säga att normer är förvänt-

ningar och ideal som anses normala eller positiva av en majoritet 

eller av de som har makten i olika sammanhang. Men normer 

exkluderar människor och gör att många av oss känner att vi är 

utanför och inte passar in. Det dumma är att normer kan upprätt-

hållas och förstärkas utan att vi tänker på det. Normer liksom 

växer och förstärks när människor som delar vissa attribut eller 

förutsättningar agerar utan att tänka efter först. Det behöver 

alltså inte alltid handla om medvetna handlingar – utan om att 

vi ofta utgår från att den egna situationen är den normala. Normer 

uppstår hela tiden, om vi inte är på vår vakt. RFSL Ungdom vill 

motverka normer både i samhället i stort och inom den egna 

organisationen. I det utåtriktade arbetet riktar RFSL Ungdom in 

sig på att motverka normer inom sexualitet, kön och identitet. 

MAKTSTRUKTURER 

I samhället finns många olika normer. Det kan handla om allt från 

sexualitet till bakgrund, ålder och klass. Det finns oskrivna före-

ställningar om vad som är normalt och vad som är bäst. När de här 

normerna samspelar skapas maktordningar. Det blir en slags rang-

ordning där människor som avviker från olika normer får svårare 

att göra sin röst hörd. De som däremot verkar ”stämma in” på 

flera olika normer får olika fördelar – som makt, inflytande och 

pengar. Att se det här samspelet av normer och maktordningar 

kallas för intersektionell* analys. RFSL Ungdom utgår från ett 

queerfeministiskt* och intersektionellt maktperspektiv. Det 

innebär att vi ser, aktivt synliggör och ifrågasätter de makt-

strukturer kring kön och sexualitet som samhället genomsyras av.
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TVÅKÖNSNORM OCH HETERONORM

En av de starkaste normerna i samhället är tvåkönsnormen – 

alltså idéen om att människor föds antingen som kvinnor eller män 

och att de utifrån kroppens utseende ska tilldelas ett kön. Hetero-

normen innebär en föreställning om att det normala är att män 

åtrår kvinnor och kvinnor åtrår män. Tvåkönsnormen beskrivs 

ibland som en del av heteronormen (det finns olika beskrivningar 

av de här begreppen). De här normerna begränsar oss och hindrar 

oss från att utforska och upptäcka olika sidor av oss själva. 

Dessutom finns mycket rädsla och ilska kopplat till stereotypa 

föreställningar om manligt och kvinnligt. 

HOT OCH VÅLD

Människor som avviker från de traditionella könsidentiteterna 

kan upplevas som besvärliga då de väcker frågor inom människor, 

frågor som av olika anledningar kan vara obehagliga att 

konfrontera. Sådan rädsla tar ofta uttryck i hot och våld mot 

hbtq-personer. De trånga och påhittade könsnormerna som finns 

i heteronormativiteten utgör därför också – genom trångsynta 

människors handlingar – ett fysiskt hot mot oss som vill uttrycka 

vår rätt att vara oss själva, utanför trånga konstruktioner. 

RFSL Ungdom menar att detta är oacceptabelt.

*För fler definitioner av begrepp som intersektionalitet och queer, 

se exempelvis den här ordlistan från RFSL: www.rfsl.se/hbtq-fakta/

hbtq/begreppsordlista. Det finns också en ordlista på RFSL Ungdoms 

hemsida: www.rfslungdom.se.

http://www.rfsl.se/hbtq-fakta/hbtq/begreppsordlista/
http://www.rfsl.se/hbtq-fakta/hbtq/begreppsordlista/
http://www.rfslungdom.se
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OSyNLIGGÖRANDE

Människor som avviker från de traditionella/normativa/förtryck-

ande könsidentiteterna kan ibland ignoreras eller osynliggöras. 

RFSL Ungdom menar att det alltid ska vara möjligt att få vara sig själv 

och få plats och uppmärksamhet på samma villkor som andra!

RFSL UNGDOMS HISTORIA
RFSL Ungdom kom till i slutet på 90-talet. I början var RFSL Ungdom 

en avdelning under RFSL (1999-2003) men efter ett tag blev det mer 

naturligt att bilda ett eget ungdomsförbund. 2003 anordnades ett 

konvent i Blackeberg, där det officiella grundandet ägde rum. 

Sedan starten har RFSL Ungdom vuxit snabbt och förbundet är i 

ständig utveckling. En viktig aspekt är att alltid söka nya sätt att 

inkludera fler – med målet att bidra till ett samhälle där alla kan vara 

sig själva. 

Det blir naturligt, i ett förbund som har ambitionen att bryta och 

utmana normer, att föra livliga diskussioner om olika begrepp 

och benämningar. Från början var RFSL Ungdom ett ungdoms-

förbund för ”sexuellt likaberättigande”. Efter ett tag kändes det dock 

som att den beskrivningen behövde bli både mer specifik och 

samtidigt större. 2007 ändrades den officiella utläsningen därför 

till ”ungdomsförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners 

rättigheter” (och RFSL följde efter och gjorde samma ändring). 

Några år senare, 2012, bestämde vi att även queeras rättigheter ska 

vara med i den officiella utläsningen. Det här är ett bra exempel 

på den livliga diskussion och ständiga utveckling som präglar 

RFSL Ungdom. Med respekt och en vilja till förståelse pågår alltid 

en diskussion kring hur vi bäst kan skapa ett förbund där alla 

känner sig välkomna. Ett förbund som utmanar normer såväl i 

samhället som i den egna organisationen!
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UPPMÄRKSAMMADE SATSNINGAR

Under åren har förbundet genomfört flera uppmärksammade 

kampanjer och initiativ. Kanske känner du igen några av dem?

Colour of love – en kampanj för säkrare sex där informatörer 

från RFSL Ungdom, RFSL och RFSU besöker festivaler och andra 

tillställningar med mycket ungdomar och pratar om sex och 

skydd. 

www.colouroflove.se

Hemsidan Transformering – där unga transpersoner kan få svar 

på olika funderingar och ta del av aktiviteter och arrangemang. Här 

finns också material för närstående och en blogg. 

www.transformering.se

Tusen bilder, tusen ord – ett konstprojekt för HBTQ-personer 

upp till 26 år. Läs mer i boken som skapades i detta projekt, finns 

att köpa och ladda ner gratis via vår webshop. 

www.rfslungdom.se

Bryt! – ett metodmaterial utvecklat i samarbete med Forum för 

levande historia, framtaget för att utmana normer i allmänhet 

och heteronormen i synnerhet. RFSL Ungdom har använt materialet 

för att utbilda många andra organisationer, myndigheter och 

skolor. Du kan köpa eller ladda hem det gratis via vår webshop. 

www.rfslungdom.se

Pegasus – ett projekt som erbjuder information och stöd till 

unga hbtq-personer som har erfarenhet av sex mot ersättning 

och som har frågor eller funderingar kopplat till det. 

www.pegasus.se

www.colouroflove.se
www.transformering.se
http://www.rfslungdom.se
http://www.rfslungdom.se
http://www.pegasus.se
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NNSG - ett projekt för att starta upp aktivistgrupper i skolor och 

stötta gymnasieelever som vill organisera sig för en tryggare skola. 

www.nnsg.se

Newcomers Youth - ett projekt som ger stöd till unga hbtq-

personer som ska söka eller har sökt asyl i Sverige. I verksamheten 

ingår sociala mötesplatser, juridisk rådgivning och konstnärliga 

workshops. 

newcomersyouth.se

INTERNATIONELL VERKSAMHET

Idag är RFSL Ungdom en av de största och mest inflytelserika 

organisationerna för unga HBTQ-personer i Europa. Förbundet är 

medlem i IGLYO (International Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender 

and Queer Youth and Student Organization) och ILGA (International 

Lesbian and Gay Association). På senare tid har ett tätt samarbete 

med organisationer i Polen och Baltikum utvecklats och tidigare 

har projekt genomförts i länder som Uganda och Namibia.    

DISTRIKT OCH AKTIVISTGRUPPER

Som tidigare nämnts är RFSL Ungdom uppdelat i olika distrikt, som 

finns runt om i Sverige. I distrikten finns sedan aktivistgrupper, 

som fungerar som lokala klubbar där medlemmar träffas och gör 

saker tillsammans. En aktivistgrupp ska bestå av minst två personer, 

där det finns en tydlig kontaktperson som håller kontakt med 

distriktet och den övriga organisationen. Det är lämpligt att även 

driva aktivistgruppen i föreningsform. Ni kan läsa mer om att 

starta en ny förening i kapitlet ”Ekonomi, bokföring & bokslut” på 

sidan 41.

http://www.nnsg.se
https://newcomersyouth.se/
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I dagsläget täcker inte distrikten hela Sverige, 

vilket betyder att det på vissa orter kan finnas 

aktivistgrupper även om det inte finns ett 

distrikt. Under åren har distrikten varierat i 

antal och omfång. Organisationen anpassas  

efter verksamheten och aktiviteten! 

Varje distrikt har en distriktsstyrelse. 

De är ansvariga för att det ska hända 

saker i det geografiska område som 

distriktet inbegriper. Just nu finns 

följande distrikt:

NORD
MITT

DALARNA

ÖST

SKÅNE

SyDVÄST

VÄSTMANLAND
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KONGRESSEN

Kongressen är RFSL Ungdoms högsta beslutande organ. Det är på kongressen 

som medlemsorganisationen gemensamt tar sina beslut – och alla kan vara 

med och påverka genom exempelvis motioner. Men vad innebär det? Jo, en gång 

om året träffas ombud från alla distrikt för att ta ställning till frågor och förslag 

som rör hela förbundet. Hur många ombud varje distrikt har beror på antalet 

medlemmar i distriktet. Kongressen bestämmer om kommande års verksamhet 

och väljer en förbundsstyrelse som leder förbundet mellan kongresserna och 

förvaltar kongressens beslut. För att få ordning kring vad som ska beslutas 

förbereds olika förslag innan årsmötet. Förbundsstyrelsens förslag kallas för 

propositioner och förslag från medlemmar kallas för motioner. (Du kan läsa 

mer om motioner på sidan 64)

Idag använder RFSL Ungdom en metod på kongresserna som kallas för påverkans-

torg. Det innebär att ombuden först diskuterar de inkomna förslagen på ett 

mer informellt sätt. Metoden gör det möjligt att slå ihop liknande förslag och 

diskutera fram alternativ som fler kan sluta upp bakom. Sedan avhandlas 

förslagen på traditionellt sätt, med en mötesordförande och en mötes-

sekreterare som ställer förslag mot varandra – och ombuden röstar. Förutom 

förslagen beslutar kongressen om verksamhetsberättelse och revisorernas 

berättelse från det gångna året (vad som gjorts och hur ekonomin sett ut) – 

och om styrelsen kan få ansvarsfrihet för det som skett. Ansvarsfrihet innebär 

att ombuden anser att förbundsstyrelsen har handlat korrekt och följt det 

som bestämdes kongressen innan.

FÖRbUNDSSTyRELSEN

Förbundsstyrelsen väljs på kongressen och har i uppdrag att styra förbundet 

mellan kongresser, i enighet med det som bestämts. Det betyder att förbunds-

styrelsen har både makt och ansvar. Förbundsstyrelsen är arbetsgivare 

till den personal som arbetar i förbundet, tillsammans med kanslichefen. 

Förbundsstyrelsen ska också arbeta med distrikten och skapa förutsättningar 

för verksamhet i aktivistgrupperna. 
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Vidare är förbundsstyrelsen ansvarig för förbundets ekonomi. Utöver detta 

arbetar förbundsstyrelsen med en rad olika projekt, med politisk påverkan, 

med internationella relationer och mycket annat! För att hinna med allting 

har styrelsen ett arbetsutskott med ett antal ledamöter (medlemmar av 

styrelsen) som arbetar mellan styrelsens möten. Arbetsgrupperna jobbar med 

specifika frågor eller uppdrag och består av medlemmar som är extra kunniga, 

duktiga eller intresserade av vissa områden.

KANSLIET

På kansliet arbetar personer som ska driva olika projekt och upprätthålla 

olika funktioner inom förbundet. De flesta som deltar i styrelsearbete och 

aktiviteter gör det på sin fritid – men för att ett förbund som är så stort 

som RFSL Ungdom är ska fungera behövs också människor som arbetar i 

organisationen. På kansliet finns en kanslichef, en organisationsutvecklare 

och sakkunniga inom olika områden som RFSL Ungdom arbetar med. 

Sedan finns personal som jobbar specifikt med olika projekt som förbundet driver. 

RFSL UNGDOMS STADGAR

En förenings stadgar kan liknas vid lagar – saker som alla måste följa. Här 

bestäms vem föreningen är till för, vilka mål som ska eftersträvas och hur 

föreningen ska vara uppbyggd och fungera. I RFSL Ungdom finns stadgar för 

både förbundet i stort och för distrikten. Du hittar stadgarna i sin helhet på 

RFSL Ungdoms hemsida: www.rfslungdom.se.

I paragraf ett i stadgarna, under ”namn och ändamål” definieras förbundet på 

följande sätt:

http://www.rfslungdom.se
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”Ungdomsförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras 

rättigheter (RFSL Ungdom) är ett förbund knutet till riksförbundet för homosexuellas, 

bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL) och som arbetar utifrån queera 

förhållningssätt med och för ungdomar som bryter mot normer gällande sexualitet 

och/eller kön. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet.”

ÄNDAMÅL

I stadgarna finns fem huvudsakliga ändamål med förbundet angivna. Dessa 

ändamål är:

att verka för ett samhälle präglat av mångfald och respekt för människors olikheter, där 

alla människor, oavsett sexuell läggning eller könsidentitet och oavsett hur de väljer att 

uttrycka denna, skall ha lika rättigheter och skyldigheter samt lika möjligheter att leva 

och verka;

att till medlem eller annan som på grund av sin sexuella läggning eller könsidentitet, 

och oavsett hur de väljer att uttrycka denna, råkat i trångmål lämna befogad hjälp;

att främja forskning samt främja och bedriva saklig upplysning om homo- och 

bisexualitet, transfrågor samt queera frågor som specifikt berör unga;

att främja samarbete och samverkan mellan ungdomsförbundets distrikt och aktivist-

grupper, ungdomsförbundet samt föräldraförbundet RFSL och dess avdelningar;

att initiera och upprätthålla kontakter med liknande organisationer i och utanför Sverige.



 18 

ORGANISATIONSMODELL

ETT ANNAT SÄTT ATT SE PÅ SAKEN

Allt på den här bilden och i texten nedan har vi berört tidigare i 

den här delen av skriften. På den här sidan visar vi förbundets orga-

nisatoriska och demokratiska uppbyggnad i en modell – med lite 

förklarande text nedan. För vissa blir det enklare att se saker på det 

här viset, för andra kanske krångligare. Om du blir mer förvirrad av 

det här sättet att förklara kan du hoppa vidare till nästa kapitel!

KONGRESS

FÖRbUNDS-
STyRELSE

DISTRIKT 
(STyRELSE)

AKTIVIST-
GRUPP 

(MEDLEMMAR)

AKTIVIST-
GRUPP 

(MEDLEMMAR)

DISTRIKT 
(STyRELSE)

AKTIVIST-
GRUPP 

(MEDLEMMAR)

DISTRIKT 
(STyRELSE)
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EN FÖRENKLAD bILD

Det är klurigt att rita modeller av organisationer. Ett populärt grepp är att 

vända på bilden och lägga gräsrotsnivån överst. Det är medlemmarna som 

är organisationen! I vår modell ligger kongressen överst, eftersom det är 

där alla medlemmar är representerade via ombud – och beslut tas som 

påverkar hela organisationen. Förbundsstyrelsen sticker ut i en egen liten ruta 

– därför att de förvaltar besluten som kongressen tar och har både makt 

och ansvar över förbundet mellan kongresser. Men det är kongressen som 

tillsätter förbundsstyrelsen. 

I nästa nivå finns distrikten – men en sådan här bild visar inte riktigt 

verkligheten. Distrikten är till stor del självstyrande och väljer alltså egna 

styrelser. Distrikten håller årsmöten där alla medlemmar har rösträtt och där 

distriktsstyrelsen väljs (Du kan läsa mer om årsmöten på sidan 48). Här tas också 

andra beslut – så årsmötet får här samma funktion som kongressen har nationellt. 

Distrikten (på bilden tre, i verkligheten sju) finns med på det här sättet i 

modellen därför att det är baserat på hur många medlemmar det finns i varje 

distrikt som antalet ombud till kongressen fastslås. 

I nästa nivå finns medlemmarna, som ofta men inte alltid är aktiva i aktivist-

grupper. Aktivistgrupperna tillhör det distrikt som inbegriper den ort där 

aktivistgruppen är verksam. Medlemmarna är distriktet, skulle en kunna säga. 

Dock kan du vara medlem och inte tillhöra något distrikt, eftersom det just 

nu inte finns distrikt som täcker hela landet. Det är möjligt – och bra – för en 

aktivistgrupp att organisera sig som en förening.

VIKTIGA SAKER FÖR AKTIVISTER

Den här delen av RFSL Ungdom – Start! har handlat om varför RFSL Ungdom 

finns och hur organisationen fungerar. Det finns förstås fler saker att upptäcka! 

Det här är en introduktion – en slags grundläggande översikt. Om det är 

något du ska ta med dig är det följande tre tips:
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DITT ENGAGEMANG ÄR GRUNDEN

Det är förstås viktigt med organisation och struktur. Men det allra viktigaste 

är engagemang. Oavsett om du sitter i förbundsstyrelsen, i en distriktsstyrelse 

eller om du är aktiv i en aktivistgrupp så handlar RFSL Ungdom om dig. Om 

det du vill göra och uttrycka. Förbundet finns därför att vi är många som vill 

arbeta för en annan värld, där alla är fria att vara sig själva. Vi vill påverka 

samhället, vi vill driva viktiga politiska frågor och vi vill göra motstånd mot 

orättvisor! Samtidigt vill vi ha kul, umgås med vänner och inspireras av 

varandra. Glädje och kamp – det är RFSL Ungdom!

VI bLIR bÄTTRE TILLSAMMANS

I RFSL Ungdom tar vi hand om varandra. Att brinna för något är fantastiskt, 

men det kan också vara stressande. Många av oss blir utsatta för trakasserier 

och förtryck. Det är tungt att leva med. RFSL Ungdom ska vara en fristad 

där vi slipper dömande blickar och förminskande fördomar. Med det sagt 

behöver vi också inse att ingen är perfekt. Normer och strukturer uppstår 

omedvetet. Vi är alla präglade av vår bakgrund, samhället runtomkring oss 

och alla möjliga influenser som vi kanske inte ens är medvetna om. Inom 

RFSL Ungdom gör vi alltid vårt bästa för att inte förminska eller begränsa 

andra. Och vi säger ifrån när vi känner att någon behandlar oss på ett sätt vi 

inte är bekväma med eller antar saker om oss som vi inte identifierar oss med. 

Vi gör detta med inställningen att vi hjälps åt att bli bättre – tillsammans! 

Som sagt: ingen är perfekt. Diskussion och debatt är inte farligt. Om vi utgår 

från att våra kamrater vill väl blir det lättare att reda ut missförstånd och 

samtidigt hitta normer och strukturer som vi vill förändra! Här är ett par 

hjälpsamma tips att utgå från:
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Säg ifrån när någon drar ett skämt som förminskar dig eller andra runt dig

Använd rätt pronomen och våga fråga – använd ”hen” och ”en” när du inte vet 

Börja möten och träffar med en namn- och pronomenrunda 

Var inte rädda att fråga varandra ”hur ni mår” och stäm av läget i gruppen 

 

I nästa del av den här skriften, ”Att driva förening”, finns mer tips om hur 

möten och träffar kan arrangeras så att alla får komma till tals. Och i RFSL 

Ungdoms material Bryt! Finns massor av tips och övningar för att arbeta 

normkritiskt. Ladda ner materialet via vår webshop på www.rfslungdom.se.

UTVECKLING ÄR bRA

Som du kunde läsa i den korta historie-beskrivningen har RFSL Ungdom gått 

igenom många förändringar. Ofta har det handlat om att inkludera fler och 

om att se olika perspektiv. Ibland uppstår konflikter – det kan handla om att 

en känner att ens egen situation inte uppmärksammas tillräckligt eller om att 

organisationen fokuserar väldigt mycket på en specifik ingång. För att fortsätta 

utvecklas behövs just ditt perspektiv! 

Ibland kan det vara svårt att värdera och se helheten. Den egna situationen 

blir övermäktig. Men RFSL Ungdom strävar efter inkludering. Därför påminner 

vi varandra om helhetsperspektivet. Vi vill vara både specifika och samtidigt 

övergripande. Det är förstås naturligt att olika projekt får olika fokus. Men 

genom kongressen och genom våra distrikt är vi alla med och sätter riktningen 

för framtidens verksamhet. Din röst behövs! 

http://www.rfslungdom.se


 22 

 ATT DRIVA FÖRENING
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VARFÖR FÖRENING OCH STyRELSE?

Mycket i det svenska civilsamhället kretsar kring föreningar. 

Visst finns även nätverk, sociala företag och andra lösare former 

för samarbete – men föreningsformen är ofta fördelaktig för att 

kunna ta del av bidrag och stipendier. Dessutom är föreningsformen 

en bra garanti för att verksamheten blir demokratisk – så att alla 

kan komma till tals.

DET ÄR LÄTT ATT STARTA!

Som tur är behöver det inte vara superkrångligt att driva förening. 

Rebecka Prentell, ordförande för LSU (Landsrådet för Sveriges 

Ungdomsorganisationer), sa en gång att det i teorin skulle kunna 

gå att starta en förening genom att handmåla sina stadgar med 

kolasås på ett pappersark (Folkrörelsepodden, avsnitt 12). Alla 

kan starta och driva förening! (LSU är som en paraplyorganisation 

för Sveriges ungdomsorganisationer och RFSL Ungdom är en av 

medlemmarna.)

FÖRENINGSKUNSKAP

Kunskap om att driva förening är viktigt för RFSL Ungdom av 

flera olika skäl. Att förstå hur en styrelse fungerar är viktigt för 

såväl förbundsstyrelsen som för alla styrelser i distrikten. Men 

även i aktivistgrupperna kan styrelsekunskap vara nyttig för att 

genomföra möten på ett ordnat och demokratiskt sätt. Dessutom 

kan aktivistgruppen organisera sig som en förening – något som 

riksförbundet uppmuntrar!

https://folkrorelsepodden.podbean.com/e/folkrorelsepodden-12-rebecka-prentell-ordforande-for-lsu/
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I den här delen av skriften kommer vi att gå igenom följande:

De olika rollerna i en styrelse 

Dagordning (hur ett styrelsemöte går till) 

Protokoll 

Verksamhetsplan 

Verksamhetsberättelse 

Ekonomi, bokföring och bokslut 

Revisorernas roll 

Valberedningens roll 

Hur ett årsmöte i distrikten går till – och hur det förbereds 

Hur en skriver motioner och propositioner 

Vad som ska göras under ett verksamhetsår i ett distrikt  

Styrelsens roll är att förvalta de beslut som kongressen eller årsmötet 

har fattat – och driva utvecklingen fram till nästa kongress/

årsmöte. En skulle kunna se det som en delegering av makt och 

mandat. Kongressen/årsmötet delegerar makt till styrelsen, 

som i sin tur kan delegera vidare till exempelvis ett kansli med 

anställda, om det finns ett sådant. Styrelsen kanske har ett 

arbetsutskott, som då får mandat att göra vissa saker mellan 

styrelsens ordinarie möten. Det kan finnas andra arbetsgrupper 

med liknande funktion. Allting handlar om förtroende. Gemensamt 

ger vi förtroendet att leda till en styrelse – men vid nästa kongress/

årsmöte återgår makten och vi tittar gemensamt på hur det har gått.

FÖRTROENDE OCH TRANSPARENS

Förtroende och transparens är de absolut viktigaste egenskaperna 

för en styrelse. En ska alltid agera i linje med det mandat som 

finns och på ett sätt som tål granskning. Det blir väldigt viktigt 

att agera demokratiskt och balanserat – som styrelsemedlem 
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talar du inte bara för dig själv utan för alla de medlemmar som 

har gett dig förtroende och mandat att styra. Det viktigaste att 

komma ihåg – bortom roller och funktioner – är just detta: som 

styrelsemedlem måste du se till hela organisationen och beakta 

alla perspektiv och intressen.

ROLLERNA I EN STyRELSE

En styrelse ser inte alltid likadan ut. Det är organisationens stadgar 

som bestämmer hur många ledamöter som ska finnas. För RFSL 

Ungdoms distrikt ska det enligt distriktstadgarna finnas minst 

två ledamöter utöver ordförande och vice ordförande. Om ekonomi 

ska handhas bör det finnas en kassör. Oftast finns följande poster 

i en styrelse:

Ordförande 

Kassör 

Sekreterare 

Vice ordförande 

Ledamöter 

Suppleanter 

 

Alldeles strax ska vi gå igenom de här olika rollerna och titta på 

vad var och en av dem förväntas göra och kunna. Ibland väljer 

styrelsen också en firmatecknare. Så är det även i RFSL Ungdoms 

distrikt (men inte nödvändigtvis i aktivistgrupperna, om de 

väljer att ha en styrelse – det beror på om ni organiserar er som 

en förening eller inte, och om ni handhar ekonomiska medel). 

Det är vanligtvis ordföranden och ytterligare en styrelsemedlem 

(ofta kassören) – men kan också vara exempelvis en kanslichef, 

om det finns personal. En firmatecknare har rätt att ingå avtal 
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i föreningens namn, skriva på kontrakt och ta ut pengar från föreningens konto. 

Det är med andra ord ett stort ansvar att vara firmatecknare. I RFSL Ungdoms 

distrikt finns i regel just två firmatecknare, och signaturer krävs från båda 

för att kunna agera. 

ORDFÖRANDE

Lite av vad som förväntas av en ordförande kan en uttyda av namnet 

– ordföranden ska fördela ordet, det vill säga hålla ordning på och leda 

styrelsens möten och arbete. Ordföranden kallar till möten, vilket innebär 

att alla deltagare får information om träffen (det kallas för att skicka en 

”kallelse”) och att en ”dagordning” går ut (helt enkelt en lista på vad som ska 

behandlas på mötet). Om något i den informationen förändras innan mötet 

ska ordföranden informera om det. 

På ett möte är det som sagt oftast ordföranden som håller i dagordningen och 

fördelar ordet. Detta innebär ett alldeles särskilt ansvar. Det är inte så enkelt 

som att bara notera vem som vill prata och upprätta en lista. Nej, en ordförande 

måste upptäcka vilka som har lätt att ta plats och vilka som kanske har 

viktiga saker att säga men inte riktigt får möjlighet när andra talar för mycket. 

Som ordförande är det ditt ansvar att se till att hela styrelsen är delaktig! 

Eftersom människor fungerar olika – och eftersom det finns olika makt-

ordningar och normer som påverkar hur vi tar plats i ett rum – faller det på dig 

att notera, analysera och agera för att mötet ska bli demokratiskt och rättvist!

Utöver vad som händer på olika möten är ordföranden ansvarig för att organisera 

och delegera arbete (och planera in möten kring detta) så att det som kongressen 

eller årsmötet beslutat adresseras och utförs under verksamhetsåret. Detta 

ansvar kan som sagt delegeras – med exempelvis arbetsutskott, arbetsgrupper 

och kansli – men ordföranden ska se till att det finns en plan och en struktur 

för alla frågor och beslut som ska behandlas och verkställas. 
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ALTERNATIV OCH MÖJLIGHETER

Även om det finns en styrelseordförande kan styrelsen välja en specifik 

ordförande för varje möte – alltså en mötesordförande. Den här personen får 

då specifikt i uppdrag att just fördela ordet och leda mötet (med hjälp av dag-

ordningen), medan styrelseordföranden behåller alla andra ansvarsområden. 

Att göra så möjliggör för en styrelse att dela på ansvaret kring att alla ska 

komma till tals – och kan motverka en känsla av att ordföranden styr och 

ställer allt för mycket på möten. 

Det går också att välja specifika funktionsroller, för varje möte. Dessa roller 

kan ledamöterna dela på. Sådana funktioner hjälper ordföranden, genom att 

ta över en del av hens ansvar. Två vanliga funktioner är:

Maktingripare 

Stämningsunderlättare 

 

En maktingripare har särskilt fokus på att alla får komma till tals och griper 

också in mot härskartekniker eller medvetna och omedvetna försök att tysta 

andra. Maktingriparen kanske för antecknar kring hur mycket varje styrelse-

medlem pratar och noterar om någon avbryter mycket. Maktingriparen kan 

sedan tillfälligt avbryta mötet och ta upp maktproblem som måste åtgärdas 

innan mötet kan fortsätta. För att det här ska fungera måste alla i styrelsen 

vara beredda på att detta kan ske – och också vara ödmjuka inför att även 

när vi försöker vara inkluderande kan inlärda mönster och attityder göra att 

vi blir ivriga och glömmer bort oss själva. Syftet med en maktingripare är 

inte att kritisera eller skuldbelägga, utan istället att justera och påpeka saker 

som styrelsen gemensamt kan åtgärda.

En stämningsunderlättare får i uppgift att hålla koll på när det är läge att 

ta paus, om energinivåerna sjunker, om lokalen behöver vädras och om det 

kanske är dags för en paus. I intensiva möten kan sådana aspekter glömmas 

bort, men de är faktiskt avgörande för att arbeta effektivt.
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VICE ORDFÖRANDE 

Den som i styrelsen väljs till vice ordförande måste hoppa in och ta 

över ordförandens uppgifter om ordföranden får förhinder. Det inne-

bär att den som är vice ordförande måste känna till ordförandens 

roll och ansvarsområden. Eftersom den som blir vice ordförande 

behöver sätta sig in i mycket av ordförandens arbete är det lämpligt 

att personen också verkar i ett arbets-utskott eller att vissa 

uppgifter delegeras till vice ordförande. 

KASSÖR

Här kommer den! Styrelseposten som många känner stor rädsla 

inför. Och visst, att vara kassör innebär ett ansvar för ekonomi 

och pengar – vilket såklart kan kännas läskigt. Men det är 

styrelsen tillsammans som är ytterst ansvarig och inom RFSL 

Ungdom brukar det inte handla om särskilt stora summor att 

hålla reda på. Det är dock bra om den som väljs som kassör är bra 

på den sortens uppgifter. Det handlar inte bara om att räkna. 

En kassör måste också förstå verksamheten och dess behov. Olika 

satsningar kostar olika mycket – och en kassör måste därför 

också räkna med hänsyn till organisationens mål och syfte! Om 

det blir mycket ekonomiarbete kan kassören få hjälp. Du kan 

läsa mer om alternativ och möjligheter på sidan 30.

Så, vad gör en kassör då? Jo, en kassör har hand om föreningens 

ekonomi. Kassören ska återkommande rapportera hur det ligger 

till med intäkter och utgifter – och om budgeten håller. I större 

organisationer, med många avdelningar och med anställda, finns 

ofta specifik personal för exempelvis bokföring och utbetalningar. 

Då blir kassörens roll mer att granska och kontrollera att detta 

sker i linje med styrelsens och kongressens/årsmötets beslut. 
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I ett RFSL Ungdom-distrikt är det bra om kassören tar ett huvud-

ansvar för att göra budget för varje verksamhetsår. Kassören 

lämnar ett förslag på budget, som styrelsens eller/och årsmötet 

fattar beslut om (budgeten blir en del av verksamhetsplanen, som 

styrelsen lägger som proposition, alltså förslag, till årsmötet). 

Kassören för sedan bok över utgifter och inkomster – och gör ett 

bokslut när verksamhetsåret är avslutat. (Du kan läsa mer om 

bokslut på sidan 42).

Andra vanliga uppgifter för en kassör kan vara att medverka i 

uträkningar för ansökningar om projektmedel och att hålla 

koll på saker som ska rapporteras vidare. Det kan handla om 

uppgifter som behövs för att deklarera eller för att kunna lämna 

inkomstuppgifter. För RFSL Ungdom och styrelser i distrikt eller 

aktivistgrupper, handlar mycket om att rapportera de medel som 

distriktet eller aktivistgruppen fått från aktivitetsfonden. För att 

redovisa sådana medel gäller följande:

Spara alla kvitton/fakturor. 

Sätt upp kvitton/fakturor på en redovisningslapp  

(mejlas ut till de som fått bidrag beviljat).

Redovisa överblivna medel och betala tilbaks dem till  

RFSL Ungdom centralt.

Fyll i redovisningen på redovisningsblanketten och  

skicka in, senast en månad efter utgången tidsperiod. 

Läs mer här: https://goo.gl/forms/bsTXSWrMPyTmjAJI3.

 

Även aktivistgrupper med egen styrelse kan alltså söka från RFSL 

Ungdoms aktivitetsfond, läs mer på länken ovan. För aktivist-

grupper utan egen styrelse måste ansökan gå genom distriktet. 

https://goo.gl/forms/bsTXSWrMPyTmjAJI3
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Andra medel som ska redovisas till annan aktör kan förekomma 

om distriktet eller aktivistgruppen söker projektmedel från en 

fond eller en kommun eller någon annan institution. Som kassör 

är det viktigt att du i ett tidigt skede kommunicerar med dem 

om hur redovisningen ska se ut och hur ni ska hantera pengarna. 

Det är kul och bra med projektmedel – men det är också viktigt 

att förstå att det tar både tid och kraft att driva projekt. Var noga 

med att ta med det ekonomiska arbetet i beräkningarna!

Om distriktets verksamhet är av en sådan omfattning att 

anställningar ska göras, finns särskilda regler kring löner och 

sociala avgifter. I alla fall där anställningar övervägs bör RFSL 

Ungdom centralt kontaktas, för vägledning.

ALTERNATIV OCH MÖJLIGHETER

Att vara aktiv i en styrelse är någonting en oftast gör på fritiden. 

Vissa poster kräver dock mer tid än andra. Att vara kassör kan 

som sagt vara krävande. Om distriktet eller aktivistgruppen tar 

sig an många projekt som kräver redovisning kan en arbets-

grupp bildas runt kassören. Uppgifter kan delegeras och kassören 

kan få stöd och avlastning. Det är viktigt att känna att en kan 

bolla saker med varandra! Tänk alltid över hur mycket mer-

uppgifter olika satsningar skapar – och se till att planera hur 

ni ska hinna med det arbetet!

För riktigt stora projekt med mycket ekonomiska medel bör 

förbundsstyrelsen och kansliet rådfrågas. Kanske krävs till 

och med extern hjälp, som då kan budgeteras för, som en del 

av projektet. 
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Slutligen – som kassör ordnar du med att öppna konton och lösa 

det praktiska kring handhavande av medel, utbetalningar och 

inkomster.

Du som är kassör hittar mer information som är relevant för dig, 

längre fram i den här delen av skriften. Titta extra noga på följande 

kapitel: ”Verksamhetsplan” på sidan 39, ”Verksamhetsberättelse” 

på sidan 40, ”Ekonomi, bokföring och bokslut” på sidan 41 och 

”Revisorerna” på sidan 45.

SEKRETERARE

Den som väljs till sekreterare ansvarar för att föra protokoll 

(skriva ner vad som sägs och bestäms på styrelsens möten) och 

sedan spara protokollen så att de går att ta fram och titta på i ef-

terhand. Sekreteraren skickar också ut protokollet till alla i sty-

relsen, efter mötet – men innan det kan ske ska det justeras av 

minst en annan ledamot. Det innebär att ledamoten läser igenom 

och skriver under på att protokollet motsvarar vad som faktiskt 

hände på mötet. Det är vanligt att även ordföranden justerar. På 

sida 35 finns lite tips på hur ett protokoll kan se ut. 

 

OBS: Det är viktigt att även medlemmar som inte sitter i styrelsen 

kan ta del av protokollen.

Sekreteraren har ibland också hand om officiell korrespondens 

(kommunikation) med andra organisationer och myndigheter. 

Sekreteraren kan också ha huvudansvar för verksamhetsplan, 

verksamhetsberättelse och arkivering. Men det går också att dela 

upp på andra sätt. Mer om dessa saker lite senare!
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LEDAMÖTER

Ledamöter har en ordinarie plats i styrelsen 

och deltar i att fatta beslut. Vidare kan olika 

uppgifter delegeras till ledamöterna. Detta 

får inte glömmas bort! Ett vanligt problem 

med styrelsearbete är att ordföranden, 

sekreteraren och kassören gör väldigt 

mycket. Glöm inte att dela på uppgifterna – 

men bestäm detta genom beslut på möten! 

SUPPLEANTER

En suppleant är som en reservmedlem i 

styrelsen. Om en ledamot får förhinder 

eller tvingas avbryta sitt engagemang tar 

suppleanten hens plats. I vissa föreningar 

är suppleanterna med på styrelsemöten 

även när alla ledamöter är tillgängliga. 

Det kan vara ett sätt att få in ytterligare 

åsikter och röster. Men suppleanterna har 

då inte rätt att rösta eller ta beslut. 

ALTERNATIV OCH MÖJLIGHETER

Sekreterare behöver inte vara en ständig roll på varje möte, 

utan kan vara en funktion som väljs. Då kallas det för ”mötes-

sekreterare”. Den som är vald till sekreterare i styrelsen behåller 

dock övriga ansvarsområden. Men uppgifter (som de som 

nämns ovan) kan också delegeras ut till olika ledamöter. 

Det är bra att hjälpas åt (men den som är vald till sekreterare 

behåller huvudansvaret och måste ha överblick).

DAGORDNING

En skulle kunna säga att en dagordning är 

en form av plan för vad som ska tas upp 

på ett möte. Den kan också liknas vid ett 

”körschema”, ett sätt att strukturera vad 

som händer på mötet. 

Vanligtvis är det ordföranden tar fram och 

skickar ut dagordningen innan mötet. Men 

även om en har en grupp utan styrelse kan 

en dagordning vara ett bra verktyg för att 

strukturera möten. I grund och botten 

handlar det ju bara om att skriva upp vad 

som är viktigt att prata om – och sedan 

följa den planen under mötet. 
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SÅHÄR KAN EN DAGORDNING SE UT

Dagordning för styrelsemöte i RFSL Ungdom 

Distrikt XXXXXXXXX

DATUM:

TID:

 
(1) MÖTETS ÖPPNANDE

Under den här punkten hälsar ordföranden 

alla välkomna till mötet – och förklarar 

mötet för officiellt inlett. 

(2) NÄRVARANDE

Under den här punkten noteras vilka som 

faktiskt har kommit till mötet.

(3) VAL AV JUSTERARE 

Under den här punkten bestäms vem i 

styrelsen som ska justera protokollet 

(ett protokoll är ungefär ”strukturerade 

och officiella anteckningar från mötet” – 

läs mer om protokoll på sidan 35). Att 

justera innebär att en läser igenom det 

som sekreteraren protokollfört och sedan 

intygar att detta är sanningsenligt – eller 

diskuterar och ändrar texten till dess att 

den stämmer överens med vad som sades 

och bestämdes. 

Detta val går ofta till så att ordföranden 

frågar mötet om det finns några förslag till 

justerare. Alla kan då föreslå en närvarande, 

ordinarie medlem i styrelsen. Ordföranden 

frågar sedan om det kan vara mötets 

mening att denna person väljs. Det här är 

oftast ingen laddad punkt – låt uppgiften 

cirkulera så att olika styrelsemedlemmar 

justerar varje gång.

OBS: om er styrelse vill arbeta med roterande 

mötessekreterare ska en sekreterare för 

detta specifika möte också väljas under 

den här punkten. Det sker då på samma 

sätt som valet av justerare. Notera att den 

som väljs även behöver anteckna punkt två, 

det vill säga vilka som är närvarande på 

mötet. Även val av specifik mötesord-

förande kan göras vid den här punkten, 

om det ska vara någon annan än styrelsens 

ordförande. Valet går till på samma sätt 

som för justerare/sekreterare. Notera att 

styrelsens ordförande då ändå håller i de 

första tre punkterna. 

(4) GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Under den här punkten frågar ordföranden 

om mötet kan godkänna dagordningen. 

Här finns möjlighet att lägga till punkter 

eller ta bort punkter. En sådan ändring 

kan gå till på följande sätt: en styrelse-

medlem föreslår att lägga till en punkt om 

– för att ta ett exempel – att införskaffa 

en potatisskalare till möteslokalen. Den 

nya punkten läggs till under ”övriga 

frågor” (se punkt 9) och tas upp som en 
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underpunkt där. Oftast sker även detta på 

ett odramatiskt sätt. Men om det finns 

tidsnöd, eller om en styrelsemedlem föreslår 

att en punkt ska strykas eller flyttas till 

ett annat möte får ordföranden ställa 

detta i en fråga till styrelsen. Ordföranden 

frågar då om exempelvis punkten om 

potatisskalare kan tas vid nästa möte och 

styrelsemedlemmarna svarar. I ett sådant 

scenario ska alla i styrelsen ges möjlighet 

att föra fram sin åsikt och argumentera 

för sin sak. Men – det här brukar oftast 

inte vara en diskussion. Kanske vill något 

flytta en punkt för att underlaget för att 

diskutera inte är klart än – och någon annan 

vill lägga till en punkt som går snabbt att 

behandla.

(5) SENASTE MÖTESPROTOKOLLET

Under den här punkten går ordföranden 

igenom protokollet från förra mötet. Syftet 

är att se om det som bestämdes då är 

åtgärdat eller behandlat. Kanske har olika 

medlemmar i styrelsen haft i uppgift att 

titta vidare på olika saker.

(6) MÖTESFRÅGA 
(7) MÖTESFRÅGA 
(8) MÖTESFRÅGA

Med mötesfråga menas alltså en fråga 

som ordföranden satt på dagordning för 

behandling. Det behöver naturligtvis inte 

vara just tre utan de kan vara hur många 

eller hur få som helst (med respekt för att 

mötet inte ska pågå för alltid). En punkt 

kanske är ”ny kampanj”. Under den diskuteras 

då hur en ny kampanj ska utformas (som 

exempel). Under varje punkt är tanken att 

styrelsen ska nå fram till ett beslut. Det 

behöver inte vara något definitivt, för all 

framtid, utan kan exempelvis vara att något 

ska kollas upp eller utföras till nästa möte. 

Ett beslut kan se ut på följande sätt: efter en 

stunds diskussion frågar ordföranden om 

det kan vara mötets mening att besluta att 

arbetsutskottet (en grupp från styrelsen 

som jobbar med frågor mellan möten) får i 

uppdrag att ansöka om tillstånd för att ha 

en monter/ett tält med kaffe på stortorget. 

Styrelsemedlemmarna svarar och beslutet 

noteras i protokollet. Ibland kanske mer 

diskussion krävs kring en punkt. Då kan 

styrelsen besluta att fortsätta diskussionen 

vid nästa möte. 

(9) ÖVRIGA FRÅGOR

Under den här punkten diskuteras frågor 

som tillkommit vid godkännandet av dag-

ordningen. Frågorna behandlas på samma 

sätt som mötesfrågorna. 

(10) MÖTETS AVSLUTANDE

Under den här punkten avslutar ord-

föranden mötet. Det är också bra att här 

påminna om datum för nästa möte. 
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ALTERNATIV OCH MÖJLIGHETER

Val av maktingripare och stämningsunderlättare (se sidan 27) 

kan också göras under punkt tre.

En runda kan läggas in som en egen punkt – då kan styrelsens 

medlemmar berätta om vad som hänt sen sist, utan målet att 

gå till beslut. Ordet går ”runt” så att alla får prata.

Dagordningen behöver inte skrivas enbart av ordföranden. I 

ett gemensamt dokument (via Google eller annan tjänst) kan 

hela styrelsen vara delaktiga i att lägga in mötesfrågor, innan 

ordföranden skickar ut kallelse och dagordning.

Olika metoder kan användas för att öka delaktigheten och se 

till att alla får komma till tals under mötets olika punkter. En 

runda kan användas under vilken punkt som helst, diskussioner 

kan ske i mindre grupper – och en speciellt komplicerad fråga 

kanske kan diskuteras under en kort promenad? Här sätter 

bara fantasin gränserna! Det viktiga är att styrelsen når ett 

beslut under varje punkt, som kan föras till protokollet (även 

om beslutet ”bara” är att fortsätta diskussionen vid nästa möte)

PROTOKOLL

Protokoll finns för att en ska kunna komma ihåg vad som bestäms 

– och samtidigt dokumentera besluten för föreningens övriga 

medlemmar (och andra som ska kunna titta och granska). Även 

för en grupp utan styrelse är det superbra att skriva ned vad som 

diskuterats och vad som bestämts – och ett protokoll är ett 

ypperligt sätt att göra just detta!



 36 

SÅHÄR KAN ETT PROTOKOLL SE UT

Protokollet utgår från dagordningen (Läs 

mer om dagordning på sidan 32). Därifrån 

kan det se lite olika ut. Ibland nöjer sig en 

styrelse med att bara teckna ned besluten 

– medan vissa andra för noga dokument-

ation över själva diskussionerna. En bra 

mellanväg är att redovisa kort för ämnet 

och sedan avgöra från punkt till punkt hur 

mycket av diskussionen som är relevant. 

Såhär kan det se ut (vi utgår från dagord-

ningen från föregående kapitel):  

Protokoll för styrelsemöte i RFSL Ungdom 

distrikt XXXXXXXXX

DATUM:

TID:

 
(1) MÖTETS ÖPPNANDE

Ordföranden inledde med att hälsa alla 

välkomna till mötet.

(2) NÄRVARANDE

Kim (ordförande), Robin (sekreterare), Farideh 

(kassör), Peo (vice ordförande), Juno 

(ledamot), Wai (ledamot), Zana (ledamot). 

(3) VAL AV JUSTERARE 

Mötet valde Wai som justerare. 

(4) GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Mötet godkände dagordningen med 

tillägget att diskutera inköp av potatis-

skalare under övriga frågor. 

(5) SENASTE MÖTESPROTOKOLLET

Ordföranden läste upp protokollet från 

förra styrelsemötet. Vi gick igenom de 

olika besluten och följde upp hur det gått 

med dem. Juno berättade att hen inlett 

förhandlingar med ett tryckeri om att ta 

fram affischer för kampanjen, som beslutat. 

Hen vill dock kolla med ytterligare ett 

tryckeri för att kunna jämföra priserna. 

Om en vecka bör vi ha bra underlag. 

(6) MÖTESFRÅGA: GARDINER

Diskussion om att hänga upp nya gardiner i 

möteslokalen. Zana anser att de nuvarande 

gardinerna duger gott. Farideh menar 

att färgen framkallar huvudvärk. Beslut: 

Styrelsen bestämde att Farideh till nästa 

möte undersöker hur mycket nya gardiner 

kostar.
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(7) MÖTESFRÅGA: ALLERGIER

En del medlemmar är allergiska mot parfym 

och andra starka dofter. Diskussion: hur 

kan vi underlätta för dessa medlemmar? 

Beslut: Styrelsen bestämde att tillsätta en 

arbetsgrupp för att ta fram ett förslag på 

allergipolicy. Kim och Peo leder arbetet 

och skickar en inbjudan till alla medlemmar 

om att ingå i gruppen. 

(8) MÖTESFRÅGA: KAMPANJ

Diskussion om ny kampanj – en fortsättning 

från förra mötet. Affischer är på gång. Hur 

gör vi med utåtriktade aktiviteter? Behövs 

samarbetspartners? Zana presenterade en 

idé om att söka tillstånd för ett tält eller 

en monter på stortorget under kampanj-

veckan. Beslut: Styrelsen bestämde att 

Zana ska ansöka om ett sådant tillstånd 

och att Juno får i uppdrag att höra med 

närliggande organisationer om de vill 

vara med i kampanjen. 

(9) ÖVRIGA FRÅGOR 

(9.1) POTATISSKALARE TILL LOKALEN

Peo tog upp behovet av en potatisskalare. 

Beslut: Mötet bestämde att Peo ska införskaffa 

en sådan till lokalen – och lämna kvittot 

till Farideh.

(10) MÖTETS AVSLUTANDE

Ordföranden påminde om att nästa möte 

hålls den fjärde maj, klockan 18, i förenings-

lokalen. Sedan tackade hen för mötet och 

förklarade det avslutat. 

Protokollet nedtecknat av:

______________________

Robin

Justerat av:

______________________

Kim (ordförande) 

datum:

______________________

Wai (ledamot, av mötet vald till justerare) 

datum: 
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DET HÄR MED ATT JUSTERA

Vad innebär egentligen ”att justera protokollet”? Det låter kanske krångligare 

än vad det är. I exemplet ovan ser du att både Kim och Wai har justerat (eller 

ska justera) protokollet. Det är vanligt att ordföranden alltid är en av de som 

justerar – men det ska också alltid väljas en ytterligare justerare. Syftet med 

att justera är egentligen att dubbelkolla så att protokollet matchar vad som 

faktiskt diskuterades och bestämdes på mötet. Det kan vara så att sekreteraren 

missat något eller kanske hört fel. Då kan de som justerar notera detta, ändringar 

görs, alla är överens och skriver på – och protokollet kan skickas ut. Om 

sekreteraren och justerarna inte kommer överens är den bästa lösningen att 

ta upp protokollet (och det innehåll som de inblandade tvistar om) på nästa 

styrelsemöte. Styrelsen kan där fatta ett suveränt beslut om vilken formulering 

som ska gälla i föregående protokoll. 
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ATT RESERVERA SIG

Ibland kan en styrelse fatta ett beslut som för en enskild medlem av styrelsen 

känns oerhört fel. Då finns möjligheten att reservera sig. Att reservera sig 

innebär i praktiken att det i protokollet noteras att styrelsemedlemmen starkt 

tar avstånd från majoritetsbeslutet. Exempelvis kanske Juno kände väldigt 

starkt att en potatisskalare är onödig. Det går ju att använda en osthyvel istället! 

Om Juno reserverar sig från beslutet att införskaffa en potatisskalare ska detta 

skrivas in i protokollet. Beslutet genomförs fortfarande, men medlemmarna 

i föreningen kan se att Juno var emot. Att reservera sig är en möjlighet men 

ska bara användas när något känns väldigt fel. Att delta i ett demokratiskt 

styrelsearbete innebär ofta att bära majoritetsbeslut där en kanske tyckt 

annorlunda. 

VERKSAMHETSPLAN

En verksamhetsplan är helt enkelt en nedteckning av vad styrelsen föreslår 

för kommande verksamhetsår. Det här kan göras mer eller mindre enkelt. 

Det är bra om verksamhetsplanen har olika rubriker för olika delar av verksamheten 

– då blir det lättare att förstå den. Det kan vara rubriker som ”uppsökande 

aktiviteter”, ”medlemsaktiviteter”, ”kampanj” och så vidare. Skriv kortfattat 

ner vad som ska göras under varje rubrik och gör sedan en översikt för vad 

som ska hända i varje månad, under verksamhetsåret. 

bUDGET

Kommer det ni planerar att kosta pengar? Finns det kostnader i den löpande 

verksamheten (exempelvis för lokal och material)? I så fall krävs en budget 

för verksamhetsplanen. Ni måste beräkna vad varje aktivitet/rubrik har för 

kostnader – och hur ni ämnar få in medel för att täcka dessa. Du kan läsa 

mer om budget i kapitlen ”Ekonomi, bokföring och bokslut” på sidan 41 och 

”Budget.” på sidan 44.
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bARA ETT FÖRSLAG

I ett RFSL Ungdom-distrikt åligger det styrelsen att ta fram en 

verksamhetsplan. Men den är bara ett förslag – fram till att 

årsmötet fattar beslut om den. Var därför beredda på att förklara 

och tala för er verksamhetsplan!

VERKSAMHETSbERÄTTELSE

I en verksamhetsberättelse berättar styrelsen vad som har hänt 

under året. Utgå från verksamhetsplanen (läs mer på sidan 39) 

för att berätta vad som hänt för varje rubrik. Berätta också om 

hur många möten styrelsen haft, andra aktivitet som genomförts 

och om ni har representerat RFSL Ungdom, exempelvis som gäster 

hos andra organisationer. Berätta gärna om framträdanden i 

media och om andra tillfällen när ni synts i offentligheten. 

RUbRICERA!

Dela upp verksamhetsberättelsen i tydliga rubriker och se till 

att matcha så att rubrikerna ifrån verksamhetsplanen går att hitta 

och känna igen. Lämpliga rubriker kan vara ”Möten”, ”Aktiviteter,” 

”Representation,” och ”Media.”

DISTRIKT OCH AKTIVISTGRUPPER

Som distrikt är verksamhetsberättelsen extra viktig eftersom den 

kommer att behandlas på årsmötet (Läs mer i kapitlet ”Årsmöte” 

på sidan 48). Det gäller att vara ute i god tid. Be därför de 

aktivistgrupper som finns i distriktet att skriva enkla berättelser 

om vad de gjort under året, som kan bifogas eller inkorporeras 

i distriktets verksamhets-berättelse. Även en aktivistgrupps 

berättelse kan struktureras som i beskrivningen ovan. Om aktivist-

gruppen är en egen förening ska den hålla ett eget årsmöte – men 

desto mindre föreningen är, desto mindre omständligt blir det. 
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EKONOMI, bOKFÖRING OCH bOKSLUT

ÖPPNA ETT KONTO

Som distrikt eller aktivistgrupp är det toppen att ha ett bank- eller 

plusgiro. Med ett sådant kan ni båda ta emot och göra betalningar. 

Det vanligtvis kassören som ordnar med att upprätta kontakt 

med en bank. OBS: om ni bara handhar väldigt små summor 

behöver ni inget bankkonto.

KONSTITUERA ER!

För att kunna ordna med exempelvis bankkonto – eller för att hyra 

en lokal och göra andra saker som förening, räcker det inte med 

att ni arbetar som en styrelse. Ni måste konstituera er. Enligt 

Skatteverkets regler kan en förening (som ett RFSL Ungdom-

distrikt eller en aktivistgrupp) räknas som en juridisk person om 

följande kriterier är uppfyllda:

Föreningen har bildats av minst tre personer 

Föreningen har antagit stadgar som reglerar namn,  

syfte och beslutsgång

Föreningen har tillsatt en styrelse 

 

OBS: Om ni ska starta ett nytt RFSL Ungdom-distrikt eller om ni 

vill att er aktivistgrupp ska bli en förening bör ni höra av er till 

RFSL Ungdom centralt: info@rfslungdom.se. 

GENERELLT OM ATT STARTA FÖRENING 

Generellt för att starta en förening gäller det att samla minst tre 

personer, välja en tillfällig styrelse, skriva ett förslag till förenings-

stadgar – och sedan kalla till ett allmänt möte där föreningen 

officiellt bildas. I kallelsen ska framgå att syftet med mötet är att 

bilda (starta) förening, samt tid, plats och datum för mötet. Kallelsen 

skickas till alla som är intresserade och kan också sättas upp som 

allmänt anslag. När detta är gjort existerar föreningen officiellt. 
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Om en vill kan en sedan registrera föreningen hos Skatteverket 

– och få ett organisationsnummer. Det är dock inget krav. Mer 

information om detta finns här: www.skatteverket.se/foreta-

gochorganisationer/foreningar/ideellforening/startaenideellf

orening.4.70ac421612e2a997f85800028338.html.

bOKFÖRING OCH bOKSLUT

Om distriktet eller aktivistgruppen har hand om pengar är det 

viktigt med bokföring. Att hålla bokföring kan vara komplext 

men är i grunden förvånansvärt enkelt – det handlar om att skriva 

upp pengar som kommer in i föreningen och pengar som går ut 

ur föreningen. Kassaböcker, med formgivning som underlättar 

bokföring, finns att köpa i de flesta bokhandlar. Skriv ner datum 

och syfte för varje transaktion/inköp/betalning. Om föreningen 

har olika projekt och pengar som är öronmärkta för olika syften 

ska även detta anges vid varje post. 

Kravet på hur bokföringen ska se ut beror lite på vad föreningen 

gör. Mer information om speciella omständigheter finns på 

Bokföringsnämndens hemsida: http://www.bfn.se/sv/redo-

visningsregler/vad-galler-for/ideella-foreningar.

Att sammanställa all bokföring inför verksamhetsårets slut kallas 

för att göra bokslut. Bokslutet ska innehålla en resultaträkning. 

Det innebär att ni jämför utfallet (hur det faktiskt gått) med 

budgeten (hur ni tidigare planerade att det skulle gå – läs mer på 

sidan 44). En kan också jämföra med resultatet från föregående 

verksamhetsår. En balansräkning innebär en genomgång av till-

gångar och skulder vid ett givet tillfälle. Det är vanligt att kassören 

ger sådana löpande under året (notera att detta förstås beror på 

omfattningen av ekonomin, om ni inte har mycket medel i omlopp 

https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/foreningar/ideellforening/startaenideellforening.4.70ac421612e2a997f85800028338.html
https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/foreningar/ideellforening/startaenideellforening.4.70ac421612e2a997f85800028338.html
https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/foreningar/ideellforening/startaenideellforening.4.70ac421612e2a997f85800028338.html
http://www.bfn.se/sv/redovisningsregler/vad-galler-for/ideella-foreningar
http://www.bfn.se/sv/redovisningsregler/vad-galler-for/ideella-foreningar
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finns ingen anledning att återkommande ge balansräkningar) – 

och att en sådan bifogas bokslutet. Ett tydligt sätt att ställa upp 

utgiftsposterna är enligt följande mall: 

resultat | budgeterat | avvikelse | föregående år

Det skulle kunna se ut såhär: 

 

Fika: 

300 kronor | 350 kronor | + 50 kronor | 320 kronor

OBS: Om ni fått medel från annan part, exempelvis kommunen 

eller någon fond, är det superviktigt att ha koll på deras krav för 

redovisning. Kontakta förbundsstyrelsen för att få hjälp! När det 

gäller distrikten och aktivistgrupper med stor egen ekonomi ska 

bokslutet skickas in till revisorerna i god tid innan årsmötet (fyra 

veckor innan), så att de hinner göra sin berättelse till årsmötet. 

Läs mer om revisorernas roll på sida 45.

VERIFIKATION

En verifikation är allting som styrker eller visar att en transaktion 

har ägt rum – alltså ett kvitto, en faktura, en avi, betalningsbesked 

och så vidare. Verifikationer ska sparas, så att det går att visa att 

bokföringen är korrekt. En verifikation ska innehålla följande:

Datum 

Kort beskrivning 

Belopp (med moms specificerat) 

Motpart (affär/företag/annan organisation/person) 

 

Om det exempelvis finns ett kvitto på kanelbullar kan detta fästas 

på ett papper. På det pappret anger ni datum (för både samman-
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ställningen, det vill säga när du gör just detta steg, och för själva 

transaktionen). Ni skriver en kort beskrivning, exempelvis ”inköp 

av bullar för medlemsträff”. Specificera beloppet tydligt och ange 

med vem transaktionen skedde (ett vanligt kassakvitto innehåller 

redan den informationen). Spara verifikationerna på ett bra och 

säkert ställe! OBS: Scanna allting för säkerhets skull. 

bUDGET

Att göra en budget är något som skrämmer många. Det är årsmötet/

kongressen som beslutar om en budget (ofta som en del av verk-

samhetsplanen, se sida 39) men ett förslag tas fram av styrelsen, 

under ledning av kassören. I föreningar med liten verksamhet är 

detta inte supersvårt. Det handlar om att ställa upp förväntningar. 

I verksamhetsplanen bestäms vad föreningen tänker sig att göra 

under kommande verksamhetsår. I budgeten planerar ni hur detta 

ska finansieras. Om exempelvis ett RFSL Ungdom-distrikt vet att 

de kommer få 5000 kronor från Aktivitetsfonden för en planerad 

aktivitet – och det är den enda inkomsten – gäller det att planera 

så att kostnaderna inte överstiger det. En budget gör detta tydligare. 

Här ställer ni upp intäkterna och de förväntade utgifterna – och 

ser till att alla kostnader är täckta. 

SUPERTIPS: Kontaktnätet har ett gratis material om eko-

nomi (med budgethjälp, bokföring och bokslut) för ideella 

organisationer, som är fritt att använda. Ni hittar det här: www.

kontaktnatet.se/ladda-ner/. Om ni kommer till en punkt där 

ni behöver en budget som är mer avancerad än enkla intäkter 

och utgifter, börja med att kika på det materialet!

http://www.kontaktnatet.se/ladda-ner/
http://www.kontaktnatet.se/ladda-ner/
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REVISORERNA

Revisorernas roll är att granska styrelsens arbete, med särskilt 

fokus på ekonomin. Revisorerna väljs på årsmötet. För RFSL 

Ungdom-distrikt gäller minst en revisor, men det får vara fler. 

ATT GRANSKA EKONOMIN

En viktig uppgift för revisorerna är att kolla så att styrelsen sköter 

ekonomin på ett bra sätt. Det innebär att granska bokföring och 

verifikationer – och hur de stämmer överens med den antagna 

budgeten. Men revisorerna kontrollerar också hur styrelsen arbetar 

med de här sakerna. Hur hanteras pengar? Är det godtyckligt 

eller sker det enligt stadgar och bestämmelser? Används det som 

köpts in på rätt sätt?

ATT GRANSKA STyRELSEN

Revisorerna tittar också på styrelsens övriga arbete. Det innebär att 

revisorerna går igenom styrelsens mötesprotokoll och kontrollerar 

att de stämmer överens med vad styrelsen gjort – och att besluten 

är inom ramen för det mandat styrelsen har fått av årsmötet. 

Revisorerna ska också undersöka om styrelsen genomfört de 

beslut som tagits.

REVISORERNAS ARbETSSÄTT OCH VERKTyG

Revisorerna bör inte bara vara aktiva strax innan årsmötet – utan 

det är bra om det upprätthålls kontakt med styrelsen genom hela 

verksamhetsåret. Styrelsen kan exempelvis be revisorerna att 

medverka på möten som behandlar bokslut (deras roll är då att 

observera och ställa frågor om bokslutet – inte att medverka i 

beslut).
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Till årsmötet ska revisorerna lämna sin berättelse – vilket innebär 

en rapport över granskningen av ekonomin och styrelsens arbete. 

För att göra detta behöver revisorerna ha tillgång till följande: 

Styrelsens protokoll 

bokföring 

Verifikationer 

bokslut 

Verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår  

(med budget) 

REVISORERNAS bERÄTTELSE

Till årsmötet beskriver revisorerna sin syn på ekonomin och 

styrelsens arbete. Om allting skötts på ett bra sätt så innebär det 

att revisorerna berättar hur de har granskat uppgifterna – och 

att allting skett enligt tidigare beslut och mandat. Revisorerna 

lämnar sedan förslag till årsmötet om att ge eller inte ge styrelsen 

ansvarsfrihet – vilket innebär att årsmötet godkänner det styrelsen 

gjort under året och återtar makten och mandatet till dess att den 

nya styrelsen väljs och konstitueras. Om revisorerna anser att 

styrelsen misskött sitt uppdrag ska de förklara hur och varför – 

och förslaget blir då troligen att styrelsen inte får ansvarsfrihet. 

VILKA bÖR VÄLJAS TILL REVISORER?

För ett RFSL Ungdoms-distrikt eller en aktivistgrupp behöver inte 

de som väljs vara auktoriserade revisorer. Men det är bra om 

revisorerna är vana vid att hantera ekonomiskt underlag och att 

de har föreningsvana. Desto mindre ekonomi som finns i föreningen, 

desto mindre blir revisorernas roll och arbete.
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VALbEREDNINGEN

Valberedningens roll är oerhört viktig för en förening – men i många 

föreningar har detta arbete inte så hög prioritet. Syftet med att 

ha en valberedning är att ta fram bra kandidater till förtroende-

poster – det vill säga personer till styrelsen och kandidater till 

revisorposterna. För att göra det behöver valberedningen vara 

aktiv i föreningen och ha god insyn i vad som sker. De behöver 

också ha god personkännedom om medlemmarna.

VALbEREDNINGEN ARbETAR GENOM HELA ÅRET

En bra valberedning arbetar inte bara någon månad innan års-

mötet – utan träffas ett par gånger under året och diskuterar 

föreningens angelägenheter. Hur kan föreningen utvecklas och 

vilka personer skulle kunna bidra med nya perspektiv? Det är bra 

om valberedningen tar del av styrelsens protokoll – och besöker 

möten och andra aktiviteter. 

VILKA SKA INGÅ I VALbEREDNINGEN?

Det är årsmötet som bestämmer vilka personer som ska ingå i 

valberedningen. Alla röstberättigade medlemmar kan föreslå 

personer som ska ingå i valberedningen. Det är bra om valbered-

ningen består av fler än två personer.

INFÖR ÅRSMÖTET

Till årsmötet ska valberedningen lägga ett förslag till ny styrelse 

och till revisorposterna. Det kan vara en blandning av omval och 

nya personer.
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ÅRSMÖTE

Sitter du i en distriktsstyrelse eller en aktivistgrupp som driver 

förening och undrar över det här med årsmöte? Följ dessa elva 

steg för att komma i ordning inför årsmötet (i små föreningar 

med få medlemmar blir årsmötet mycket enklare att genomföra 

än i exempelvis ett distrikt):

1. Till att börja med måste ni ordna med lokal. Kolla med NBV 

(Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet) eller RFSL om de kan 

hjälpa er med detta.

2. Nästa steg är att se till så att valberedningen är klar med 

sitt arbete (läs mer om valberedningsarbetet på sida 47).
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3. För distrikt – gå ut med information till medlemmarna om att de som vill åka på 

kongressen ska skicka in intresseanmälningar. Det är distriktets årsmöte som beslutar 

vilka som får åka (eller så kan årsmötet ge styrelsen i uppdrag att göra det) – men en 

förutsättning för det är att veta vilka som är intresserade.

4. Kontakta föreningens revisorer. Se till att de har tillgång till bokslutet och årets 

mötesprotokoll (senast fyra veckor innan årsmötet).

5. Skicka ut en kallelse till årsmötet (tidigast sex veckor och senast fyra veckor innan). 

Kallelsen ska innehålla datum, tid, plats och motionsstopp (när förslag från medlemmar 

senast ska vara inne). Kallelsen ska gå till alla föreningens medlemmar.

6. Skicka ut möteshandlingar för årsmötet. Senast en vecka innan årsmötet ska alla 

medlemmar (och för distrikten – också förbundsstyrelsen) få tillgång till:

bokslut och annan ekonomisk redovisning. 

Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan för kommande år (som innan  

beslut räknas som ett förslag, det vill säga en proposition från styrelsen).

Revisorernas berättelse (påskriven av revisorerna). 

Propositioner (förslag från styrelsen). 

Motioner (förslag från medlemmar som inkommit innan deadline). 

Styrelsens svar på dessa (styrelsen föreslår om motionen ska bifallas  

(antas) eller avslås eller om delar av den ska bifallas – och det är detta som 

årsmötet sedan beslutar om).

Valberedningens förslag på ny styrelse. 

Dagordningen för årsmötet. 

 

Notera att det i dessa punkter finns en hel del saker ni måste arbeta fram. Styrelsen 

måste vika tid för att svara på motioner, skriva egna förslag (propositioner) och ni 

måste sammanställa alla handlingar och dagordningen.

TIPS: tillsätt en speciell arbetsgrupp som ser till att detta blir gjort.
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7. Ordna med vem som ska vara ordförande för mötet. Det är bra 

om det är någon utomstående, exempelvis någon från förbunds-

styrelsen eller kanske någon från ett annat distrikt (notera att ert 

förslag sedan ställs som ett förslag till årsmötet).

8. Ordna med sekreterare för mötet. Det ska inte vara någon från 

styrelsen eller någon som kandiderar till styrelsen (notera att ert 

förslag sedan ställs som ett förslag till årsmötet).

9. Bestäm vilka som ska ordna med fika.

10. Kopiera upp fysiska exemplar av handlingarna, som kan 

användas på mötet.

11. Skriv ut stadgarna, så att de finns tillgängliga på årsmötet.

SÅHÄR GÅR ETT ÅRSMÖTE TILL DAGORDNING

Årsmötet bör hållas i början av året, exempelvis i februari/mars. 

Styrelsen gör en dagordning för styrelsen, på samma sätt som för 

ett styrelsemöte (detta ska göras innan och skickas ut). Gå noga 

igenom dagordningen och se till att ni har en plan för hur varje 

moment ska gå till, rent praktiskt. Många svar finns i texten som 

följer här. Men om det fortfarande råder oklarheter kring vissa 

punkter, hör av er till förbundsstyrelsen eller kansliet i god tid 

innan, för att få hjälp. 

Här följer en genomgång av hur ett årsmöte går till. Ni hittar en ord-

lista på sida 60. Men även med allt detta kan det kännas krångligt. 

Enklast är att ta hjälp av någon som har vana av att anordna 

årsmöten. Tänk också på att i en liten förening där medlemmarna 

i princip är styrelsen och kanske några personer till, blir det hela 

mycket enklare. Då kommer varje steg bli enkelt eftersom det 

mesta redan är avhandlat på de ordinarie mötena. 
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Ett årsmöte går till på följande sätt (inkludera stegen i dagordningen):

1. Genomgång av årsmötets regler:

Alla medlemmar får rösta och närvara på mötet. Medlemmarnas  

motioner (förslag) ska dock ha inkommit innan.

Styrelsen kan lägga nya propositioner (förslag) under sittande möte. 

Medlemmar kan yrka på olika saker under mötet – det innebär att  

lämna förslag på de punkter som redan diskuteras.

Årsmötet är distriktets/föreningens högsta beslutande organ. 

Stadgarna är alltid överordnade förslag och åsikter. 

Förbundsstyrelsen äger rätten att tolka stadgarna om någonting  

är oklart.

En del beslut, som distriktets namn eller olika stadgeändringar,  

måste godkännas av förbundsstyrelsen.

 

Den här listan kan fyllas på med sådant ni tycker är viktigt att förtydliga. 

Kanske dyker andra saker upp när ni läser vidare, här nedan. 

Ägna gärna tid, under den här punkten, åt att förklara hur omröstningar och 

voteringar går till, vad en bör tänka på om en vill tala under en viss punkt 

eller för/mot en motion/proposition – och hur vi kan hjälpa varandra och 

visa respekt mot varandra, under mötet. Du hittar en del sådana saker under 

kommande steg, nedan. Kanske har någon en fråga kring hur saker funkar, 

som kan bevaras innan mötet fortsätter? Ge möjlighet att släppa ordet fritt 

för att undersöka detta. 

2. Val av mötesordförande. Styrelsens ordförande kan gå igenom reglerna 

och sedan ställa frågan till årsmötet om huruvida den föreslagna möte-

sordföranden kan väljas – och leda mötet (”kan årsmötet välja xxxx xxxxxxx till 

mötesordförande – ’JA’ – Någon däremot?”).

3. Val av mötessekreterare.
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4. Val av justerare och rösträknare. Ska vara samma personer, det vill säga 

de som ska justera räknar också röster. Rösträknarna räknar vid handupp-

räckning/röstning med röstkort och räknar inlämnade röster vid sluten 

omröstning.

5. Genomgång av dagordningen.

6. Fastslå röstlängden. Det här innebär att antalet personer med rösträtt 

räknas så att mötet vet vad maxantalet är. Om det är många på årsmötet 

som inte äger rösträtt kan röstkort användas för dem som får rösta. Sådana 

måste förberedas innan. Ni behöver organisera så att dessa kvitteras ut på ett 

bra sätt. På ett årsmöte för ett RFSL Ungdom-distrikt äger alla medlemmar 

som är registrerade i distriktet rösträtt.

7. Godkännande av kallelse. Ordföranden frågar mötet om kallelsen till mötet 

gått ut i tid (tidigast sex veckor och senast fyra veckor innan årsmötet).

8. Genomgång av verksamhetsberättelsen. Någon från den avgående styrelsen 

berättar om vad de gjort under året. Här ska också finnas möjlighet för mötes-

deltagarna att ställa frågor.

9. Genomgång av revisorernas berättelse. Revisorerna går igenom sin granskning 

av bokslutet och föreslår beslut om att ge eller inte ge styrelsen ansvarsfrihet 

(i princip ett godkännande att hur de skött sitt uppdrag det gångna året). 

Revisorerna behöver inte vara på plats men ska lämna en påskriven revisions-

berättelse med förslag om beslut.

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. Mötesordföranden frågar årsmötet 

om ansvarsfrihet för styrelsen. Medlemmar från styrelsen får inte rösta. 

Om ansvarsfrihet inte beviljas kan ingen ur styrelsen bli omvald.

11. Val av ny styrelse. Valberedningen redogör för sitt förslag. Medlemmars 

nomineringar (förslag) till styrelsen ska också tas upp. Om det finns flera 
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kandidater till samma post ställs de mot varandra – mötesordföranden frågar 

då mötet hur många som vill välja ”kandidat ett” och hur många som vill 

välja ”kandidat två”, och så vidare. Om det inte finns några andra förslag än 

valberedningens, kan mötesordföranden ta hela förslaget i en och samma fråga. 

OBS! Om en mötesdeltagare begär sluten votering (att en röstar en och en, 

utan insyn) måste det verkställas. 

En distriktsstyrelse ska innehålla: 

Ordförande 

Vice ordförande 

Minst två ledamöter 

 

Ni kan också välja:

Suppleanter 

Kassör 

 

12. Val till andra poster 

Årsmötet ska också välja:

Valberedning (minst två personer) 

Revisor (minst en – och minst en personlig suppleant) 

 

13. Val av ombud till kongressen (gäller för distriktens årsmöten). Distriktet 

har ett antal ombud att skicka till kongressen. Det är viktigt att utse ombud 

från hela distriktet. Om årsmötet vill kan styrelsen välja ombud. Det är bara 

de som är valda till ombud som har rösträtt på kongressen. Förslagsvis kan 

styrelsen under denna punkt redogöra för hur de skulle vilja göra urvalet för ombud, 

det vill säga vad valen ska baseras på. Mötesordföranden kan sedan fråga 

om årsmötet kan fatta beslut om att ge tillträdande styrelse i uppdrag att 

göra det valet, baserat på de kriterierna som just beskrivits. Sittande styrelse 

kan också berätta om sina urvalskriterier och föreslå ett antal ombud, som 

årsmötet fattar beslut om.
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14. Förslag till verksamhetsplan. Styrelsens förslag till verksamhets-

plan för kommande år gås igenom. Läs högt ur den föreslagna 

verksamhetsplanen – och se till att det finns tid för yrkanden 

(förslag om ändringar/tillägg/borttagningar) och frågor från 

mötesdeltagarna. Mötesordföranden ställer sedan frågan till 

årsmötet om huruvida verksamhetsplanen kan bifallas (antas). 

Om det inkommer yrkanden om ändringar kan styrelsen välja 

att inkludera dem i sitt förslag. Ordföranden kan annars ställa 

frågan om innehållet del för del.

15. Övriga propositioner. Styrelsens övriga propositioner (förslag) 

gås igenom på samma sätt som verksamhetsplanen. Det ska finnas 

plats för yrkanden och mötesordföranden ställer frågan till årsmötet 

om huruvida propositionerna ska bifallas (antas), avslås eller 

bifallas med förändringar (om sådana yrkanden kommer in).

16. Inkomna motioner. De motioner (förslag) som inkommit i tid 

behandlas utifrån styrelsens svar, det vill säga om styrelsen valt 

att svara att en motion ska avslås är det så mötesordföranden ställer 

frågan (”kan mötet ge bifall åt styrelsens förslag att avslå motionen?”). 

Styrelsen ska ges tid att förklara sina ställningstaganden och det 

är vanligt att den som skrivit motionen (och även andra som vill 

tala för/mot motionen) yttrar sig.

17. Övriga frågor. Kan vara något som kommit upp under mötet – 

men det är bara propositioner och motioner som kan beslutas om. 

Här kan dock avtackningar placeras.

18. Mötet avslutas. Mötesordföranden förklarar mötet avslutat.
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MER OM HUR FÖRSLAG OCH DISKUSSION GÅR TILL

Om det blir många olika förslag och många som vill yttra sig i 

debatten kring dem är det en förutsättning att mötesordföranden, 

sekreteraren och även styrelsen har koll på hur detta bäst 

organiseras.

När det gäller förslag så är de utskickade propositionerna och 

motionerna (med styrelsens yrkanden) så kallade huvudförslag. 

Förslag om ändringar eller tillägg kallas för ändringsförslag. 

Om någon föreslår en radikalt annan linje blir det ett så kallat 

motförslag. 

Det är mötesordföranden roll att se till att årsmötet röstar i rätt 

ordning. Huvudförslag ska ställas mot motförslag, sedan ändrings-

förslag. Om ett förslag inte kan genomföras om ett annat väljs, 

ska de ställas mot varandra. Varje process ska sluta i ett ensamt 

förslag, som mötesordföranden ber årsmötet ta ställning om. 

Det är viktigt att de som motionerar får lov att tala för sina förslag. 

Styrelsen behöver också kunna tala kring sina yrkanden och sina 

propositioner. Tänk på att det ska finnas tid för detta. Även övriga 

mötesdeltagare äger rätt att delta i diskussionerna. För varje 

gång detta ska ske, ska mötesordföranden förklara ”ordet fritt”. 

Det åligger mötesordföranden att upprätta en talarlista, med 

alla som vill yttra sig på varje punkt. Mötesdeltagare som vill 

yttra sig kring en viss motion eller proposition kan begära ordet 

genom att meddela presidiet (som i detta fall innebär mötesord-

förande och mötessekreterare). Det här kan ske på flera sätt. 

Om det inte är allt för många på mötet kan personer som vill 

begära ordet räcka upp handen (när det inte är votering) och 

mötesordföranden noterar då detta. Samma sak kan ske fast med 

numrerade röstkort – så att mötesordföranden kan stämma av 

ditt nummer med ditt namn. Om det är många deltagare på års-
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mötet kan deltagare lämna in en lapp med sitt namn och punkten 

under vilken de vill yttra sig. Detta kan göras redan tidigt, om en 

exempelvis vet att en vill tala kring en viss motion. 

Ägna gärna en stund – i förberedelsearbetet för ett årsmöte – 

åt hur den här processen ska gå till. Glöm inte att förklara detta 

i början av årsmötet. Notera att om ni ska använda röstkort så 

måste de framställas och ni måste ordna hur de ska kvitteras ut.  

VIKTIGT: inlägg kring olika frågor ska sluta i ett förtydligande, 

exempelvis att den som talar yrkar för att mötet ska bifalla eller 

avslå en motion – eller att något ska bifallas med en viss ändring. 

Det är en bra sak att informera om, i början av mötet. Ett årsmöte 

är ingen diskussionsklubb utan målet är alltid att komma till beslut. 

Därför är det viktigt att vara tydlig med vad en pläderar för. 

En diskussion eller debatt bör inte pågå i all evighet. Mötesord-

föranden kan ställa frågan om streck i debatten – och deltagare 

kan också yrka på detta. Det är vanligt att göra det om det 

exempelvis är många talare på rad som delar vissa attribut (och 

en då kan misstänka att en maktordning håller på att befästas – 

där en viss gruppering på årsmötet talar mer än andra) – men det 

kan också vara om två deltagare replikväxlar väldigt länge utan 

att nämnvärt påverka varandra eller övriga. Ange alltid skäl till 

varför du föreslår streck i debatten.

Omröstningar kan ske genom att ordföranden frågar mötet om 

bifall (ja) eller avslag (nej) och mötet svarar. Notera att svaret 

alltid är ”ja”. Alltså de som vill bifall säger ”ja” när de ska rösta, 

och de som önskar avslag säger ”ja” när de röstar. 
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Om det inte tydligt framgår att det var flest röster för bifall eller 

avslag kan handuppräckning (med eller utan röstkort) imple-

menteras. Mötesordföranden räknar då baserat på vad hen kan 

avgöra med sin syn. Om någon är osäker även på detta kan hen 

begära ”rösträkning”. Rösträknarna/justerarna räknar då. Detta 

kan gå till på följande sätt:

Efter olika inlägg frågar mötesordföranden om årsmötet är redo 

att gå till beslut. Sedan frågar mötesordföranden om bifall för 

förslaget (att anta/att säga ja) och de som vill detta säger ”ja”. 

Mötesordföranden frågar sedan vilka som istället vill yrka avslag 

(nej) och de som vill detta säger ”ja”.  Mötesordföranden bedömer 

vilket svar som var störst och säger sedan ”jag finner att bifall/

avslag fått flest röster”. Efter detta följer en kort paus, för att lämna 

rum för mötesdeltagare att kräva ”votering”, alltså att gå till 

handuppräckning. Om detta önskas säger mötesordföranden 

”votering har begärts och ska verkställas”. Om inte, kan mötesord-

föranden fortsätta genom att säga ”årsmötet har beslutat att bifalla/

avslå förslaget”. 

Förtydligande: om det är många som är med på årsmötet men som 

inte är röstberättigade kan röstkort delas ut till de som ingår i 

röstlängden. Då är det röstkorten som ska hållas upp när en går 

till votering. Glöm inte att förbereda röstkort i förväg!

I känsliga frågor kan årsmötet gå till sluten omröstning, vilket 

innebär att röster avläggs enskilt – och sedan räknas. 
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DEN NyA STyRELSEN

När den nya styrelsen valts ska de ha ett första kon-

stituerande möte. Det är vanligt att detta sker direkt 

efter årsmötet. På ett sådant möte väljs ledamöter till 

olika funktioner/roller, om detta inte redan bestämts på 

årsmötet. Om årsmötet exempelvis inte specificerat vem 

som ska vara kassör, bestämmer styrelsen det här. Kanske 

ska ny firmatecknare väljas. Protokollet ska justeras och 

skickas till berörda instanser, som exempelvis bank, 

förbundsstyrelsen och bidragsgivare vars stöd sträcker sig 

över flera verksamhetsår.

SUPERTIPS: att hålla årsmöte kan vara läskigt. Det är så många 

saker att hålla reda på. Men när en väl fått rutin är det ganska 

lätt. Om ni inte har tidigare erfarenhet, be om att få vara gäster 

på en annan organisations (eller annat distrikts) årsmöte. Att 

se ett årsmöte praktiken hjälper långt för att förstå processerna. 

Ett annat viktigt tips är att ta hand om varandra på årsmötet. För 

många är det kanske första gången, och all formalia känns 

främmande. Det är okej att göra fel. Använd en mjuk ton och 

uppmuntra till deltagande, istället för att köra med hårda 

rättningar eller anmärka på fel. Se korrigeringar som möjlig-

heter att upplysa fler om hur ett årsmöte går till. Det är bra 

att tala med den som ska vara mötesordförande om att ha den 

typen av inställning!
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VAD HÄNDER OM STyRELSEN INTE FÅR ANSVARSFRIHET?

Den tydligaste konsekvensen, om en avgående styrelse inte får 

ansvarsfrihet, är att ingen av medlemmarna i styrelsen kan väljas 

om. Den nya styrelsen måste alltså bestå av helt nya personer. 

Styrelsens arbete har nämligen i och med detta fått underkänt av 

årsmötet. Om någonting mer ska hända – det kanske rör sig om 

allvarliga ekonomiska överträdelser – måste specifika ärenden 

polisanmälas och drivas juridiskt. 
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LITEN ORDLISTA

Nedan följer en lite ordlista som hjälper 

dig att följa med på årsmötet. Den skrevs 

ursprungligen för att vara en hjälp för ombud 

på kongressen. Så – om du är ombud på 

kongressen kan du också ta hjälp av listan. 

Orden och funktionerna är desamma för 

årsmöte och för kongress. 

ACKLAMATION 

Den vanligaste formen av omröstning, då 

en ropar ”JA” när det förslag en stödjer läses 

upp. En ropar aldrig “NEJ”. Mötesord-

föranden förklarar vilket förslag de hört 

starkast stöd för, väntar ett par sekunder 

(ifall någon tycker att mötesordföranden 

hört fel) och fastställer sedan beslutet. 

Se ”Votering” för att få reda på vad du ska 

göra om du tycker att mötesordföranden 

hört fel.

AJOURNERA 

Ta en kort paus –  under vilken förhand-

lingarna har uppehåll.

AVSLAG 

Att säga nej till ett förslag. Motsats till bifall.

AVSTÅ 

Om du inte vill rösta i en fråga kan du 

avstå, till exempel om du är osäker eller 

inte stödjer något av förslagen.

bEGÄRA ORDET 

Kan ske genom att den som vill säga något 

räcker upp sitt röstkort, så att mötesord-

föranden ser. Du skrivs då upp på talarlistan.

bEREDNINGSUTSKOTT 

Vanligast på kongresser – men det går att 

använda samma metod på ett årsmöte. I 

regel finns dock inte lika många motioner/ 

propositioner eller konflikter kring 

formuleringar. Beredningsutskott är en 

grupp som kongressen väljer – och som 

får i uppgift att fila på formuleringar, 

uttalanden och annat som är svårt för 

hela kongressen att skapa tillsammans. 

Beredningsutskottet lägger sedan ett 

förslag som kongressen får ta ställning 

till. Beredningsutskottet kan också få i 

uppdrag att ta med sig olika förslag för att 

hitta en kompromiss mellan dessa.

bIFALL 

Att säga ja till ett förslag. Motsats till 

avslag.

bORDLÄGGA 

Att skjuta upp en fråga för att behandla 

den senare.

DAGORDNING

En lista över de punkter som årsmötet ska ta 

upp. Kallas ibland för ”föredragningslista”.
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ENHÄLLIG

Om alla röstberättigade tycker likadant är 

ett beslut enhälligt. I vissa frågor kan det 

vara viktigt att hela årsmötet ställer sig 

bakom beslutet – och då frågar mötesord-

föranden om årsmötet är ”enhällig”.

FORMALIA 

De frågor som kommer först i dagordningen 

och som ska behandlas innan sakfrågorna.

JUSTERA RÖSTLÄNGDEN

Att gå igenom alla med rösträtt för att skapa 

en uppdaterad lista över vilka som är på 

plats och har rösträtt.

JUSTERARE

Person som utses av årsmötet för att kolla 

igenom protokollet i efterhand –  för att 

se att det stämmer.

MÖTESORDFÖRANDE

Person som väljs att fördela ordet och i 

övrigt leda årsmötets förhandlingar.

MÖTESSEKRETERARE

Person som väljs att föra protokoll under 

årsmötet.

PRESIDIUM

Mötesordföranden och mötessekreteraren.

MOTION

Förslag från medlem. Motioner skickas in 

före årsmötet.

ORDET FRITT

Mötesordföranden säger detta när det öppnas 

upp för debatt – då kan en skriva upp sig 

på talarlistan.

ORDNINGSFRÅGA

Fråga som handlar om hur årsmötet arbetar 

(exempel på ordningsfrågor kan vara 

”streck i debatten” eller ”tidsbegränsning för 

en viss diskussion”).

PLENUM

Den delen av årsmötet som är det formella 

mötet. Kallas ibland för ”helgruppssamling”.

PROPOSITION 

Förslag från distriktsstyrelsen.

PROCEDURREGLER 

Regler som vi gemensamt bestämmer ska 

gälla för årsmötet, till exempel regler om 

debatt och val.

PÅVERKANSTORG

Avsatt tid för att gå runt på olika stationer 

där olika frågor finns att diskutera och 

sätta sig in i. Används på kongressen.
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REPLIK 

Att svara på ett inlägg i debatten där en 

själv blivit nämnd. En replik går före alla 

andra talare i en debatt.

RESERVATION 

Om en inte håller med om det beslut som 

tagits och tycker att det är viktigt att det 

förs till protokollet att en röstade på annat 

sätt så kan en skriva en reservation. En 

förklarar då varför en vill reservera sig 

mot beslutet och lämnar sedan in lappen 

till presidiet. För att få reservera sig måste 

en ha deltagit i beslutet och tydligt förklarat 

sitt motstånd i debatt. Flera personer kan 

skriva under en reservation.

RÖSTKORT

Ett kort som alla med rösträtt får när års-

mötet börjar. Röstkortet visas till exempel 

vid votering och vid slutna val. Detta är 

ett sätt att ordna med rösträtten. Kallas 

ibland för ”nummerlapp”.

RÖSTLÄNGD 

En lista på alla röstberättigade ombud 

som är på årsmötet.

RÖSTJUSTERING 

Kan begäras av ombud när en tycker att 

resultatet i en rösträkning blivit fel. Då 

justeras först röstlängden, sedan läses alla 

namn upp och då får varje ombud säga 

hur de röstar. Gäller förstås inte vid sluten 

votering – (då finns de avlagda rösterna 

att räkna).

RÖSTRÄKNARE 

Person som blivit vald av årsmötet att 

räkna röster.

RÖSTRÄKNING 

När en votering görs igen och rösträknarna 

räknar alla som räcker upp handen eller 

håller upp sina röstkort. Det kan en begära 

om en tycker att mötesordföranden såg fel 

när voteringen gjordes.

SAKFRÅGA 

En huvudfråga på årsmötet, till exempel 

behandlingar av motion eller beviljande 

av ansvarsfrihet.

SAKUPPLySNING 

En kan begära att få sakupplysa i en fråga 

om en har mer information än vad som 

redan sagts. Sakupplysningen går före 

talare i frågan och får inte innehålla 

argument.
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SLUTEN OMRÖSTNING 

När det är personval kan en begära sluten 

omröstning. Då justeras först röstlängden, 

sedan får alla röstberättigade rösta genom 

att skriva namn på en röstsedel. Det är då 

hemligt vem en röstar på.

STRECK I DEbATTEN 

Om en tycker att en debatt blir för lång och 

tar upp samma saker om och om igen kan 

en begära streck i debatten. Mötesord-

föranden ger då årsmötet möjlighet att 

diskutera om de vill ha streck i debatten 

eller inte. Om årsmötet bestämmer sig 

för streck i debatten så får alla som vill 

tala i frågan skriva upp sig på talarlistan, 

sedan sätts det stopp. Efter att alla anmälda 

talare gått upp i talarstolen går årsmötet 

till beslut.

STRyKA SIG 

Om en anmält att en vill tala men ångrar 

sig (kanske för att någon precis sagt 

det en tänkte säga) så kan en stryka sig 

från talarlistan. En stryker sig genom 

att signalera detta presidiet genom att föra 

sidan av sin hand över halsen.

TALARLISTA 

Den lista som presidiet för över vilka som 

anmält att de vill tala i en viss fråga.

TIDSbEGRÄNSNING 

Medlemmar eller presidiet kan begära att 

införa tidsbegränsning, till exempel om års-

mötet jobbar under tidspress. Då bestäms att 

inlägg får vara högst en viss tid. Presidiet 

tar då tiden på den som talar och avbryter 

när tiden är ute.

VOTERING 

Om någon tycker att resultatet i en  

acklamation (ja-rop) blivit fel kan en 

begära votering. Då ropar en “Votering!” 

när mötesordföranden förklarat hur den 

uppfattade resultatet av acklamationen, men 

innan beslutet har klubbats. Voteringen 

går till på samma sätt som acklamationen, 

men i stället för att ropa “Ja!” så håller 

en upp sitt röstkort. Om en tycker att 

resultatet blir fel även efter detta kan en 

begära rösträkning

yRKANDE 

Förslag som läggs i en fråga. Yrkande måste 

börja med ordet “att”. Förslagen ska alltid 

vara skriftliga. Yrkandet ska inte innehålla 

argument. Kallas ibland för ”förslag” rätt 

och slätt.
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SKRIVA MOTIONER OCH PROPOSITIONER

En motion ska innehålla ett tydligt förslag kopplat till en 

problembild, ett behov eller en vision. Det är viktigt att ge både 

bakgrund till förslaget och att tydligt visa vad som ska ske. 

I grund och botten är dock en motion ett förslag som årsmötet 

ska ta ställning till. En proposition är samma sak, fast förslaget 

kommer från styrelsen.

OBS: När medlemmar skriver motioner behandlas de av styrelsen. 

Det betyder att styrelsen föreslår om de ska bifallas (ja) eller 

avslås (nej). Både motionens förslag och styrelsens svar tas 

upp på årsmötet.

SÅHÄR KAN DET SE UT:

1. Rubrik som visar vad motionen handlar om: 

Motion om policy för fikabröd.

2. Kort ingress som sammanfattar problem/behov och lösning: 

Många medlemmar är allergiska mot olika saker. Distriktet behöver 

en policy för allergier och fikabröd – så att alla kan njuta av 

någonting gott när vi ses.

3. Längre beskrivning  

Ofta, när vi träffas i aktivistgrupper eller andra aktiviteter, så fikar 

vi. Ibland köper vi in kaffebröd och ibland är det medlemmar 

som bakar. Oavsett hur finansieringen går till så är det ofta någon 

eller några som måste avstå på grund av allergier. Vi tycker att 

det är synd. Vi tror att det skulle bli krångligt att hålla reda på 

allas individuella kostbehov – och det kommer alltid finnas 

situationer där en måste ange specialkost – men vi skulle kunna 
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enas om en gemensam nivå där vi eliminerar de allra vanligaste 

ingredienserna som orsakar besvär. Policyn bör utgå från en 

vegansk kosthållning. 

4. Yrkanden (här beskriver ni vad ni vill ska hända, i att-satser): 

Vi/jag föreslår att årsmötet beslutar:

- att en policy för fikabröd ska tas fram kommande verksamhetsår. 

- att styrelsen får i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp som tar fram en sådan. 

- att policyn utgår från en vegansk kosthållning.

5. Ort, datum och underskrifter 

Signera motionen. Ni kan vara flera som står bakom en motion.

MOTIONER TILL KONGRESSEN

Alla medlemmar har rätt att skicka in motioner till kongressen, 

men endast ombuden kan tala för dem på själva kongressmötet. 

Om du sitter i distriktsstyrelsen – överväg att ha en dialog om 

detta med de som väljs till ombud. Det är bra om de kan ha lite 

koll på alla motioner som kommer från distriktet. 

Att skriva en motion till kongressen går till på samma sätt – alltså 

till exempel som i fallet ovan, med fikabrödet. Notera alltid när 

sista datum är för att skicka in motioner!

På kongressen behandlas inkomna motioner först via ett påverkan-

storg. Det innebär att motionerna kategoriseras och behandlas 

så att inte flera motioner tar upp samma sak. Ombuden markerar 

via påverkanstorget vilka motioner som ska få representera vilka 

idéer. Läs mer i kapitlet ”Kongressen” på sida 15.
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APRIL

I april är det dags att deklarera. För distrikt 

och aktivistgrupper med organisations-

nummer dyker det då upp en blankett från 

Skatteverket. I de flesta fall ska denna 

bara fyllas i och skickas tillbaks. Det är 

väldigt sällan ett distrikt eller en aktivist-

grupp med styrelse (och organisations-

nummer) har haft den sortens verksamhet 

som kräver att ni ska göra uträkningar 

eller ange ytterligare information. Får 

ni ingen blankett, fast ni brukar få det – 

kontakta Skatteverket!

Om det skulle var så att ni har sådan verk-

samhet som kräver ytterligare redovisning, 

kan ni få råd och stöd från RFSL Ungdom 

centralt.

Detta gäller: alla inkomster är inte skatte-

pliktiga för ideella organisationer. Det som 

behöver deklareras är inkomster kopplade 

till räntor, utdelningar, vinst vid försäljning av 

värdepapper eller fastigheter och rörelse- 

och fastighetsinkomster (med rörelse-

inkomster menas här verksamheter som 

inte har en naturlig koppling). Medlems-

avgifter, bidrag och gåvor behöver ni inte 

skatta för. 

VERKSAMHETSÅRET

Det är förstås bara fantasin som sätter 

gränser för hur mycket som kan göras 

i ett RFSL Ungdom-distrikt eller i en 

aktivistgrupp. Men det finns en del saker 

som måste hända varje år, i alla fall för 

styrelsen i ett distrikt. För att få lite koll 

har vi i det här kapitlet brutit ner sådana 

händelser i månader.

JANUARI

Januari är förberedelsernas tid. Här ska 

årsmötet förberedas och planer smidas 

inför kongressen. Du hittar en bra lista 

med förberedelser i kapitlet ”Årsmöte” på 

sida 48. Fundera också över vad distriktet 

vill driva på kongressen.

FEbRUARI/MARS

Dags för årsmöte. För mer information 

om hur ett årsmöte går till, se sida 50. Där 

finns också information om det konsti-

tuerande möte den nya styrelsen ska ha, 

efter att de blivit valda. 

MARS

Dags för kongress! Du kan läsa mer om 

den i kapitlet ”Vad är egentligen RFSL Ung-

dom?” på sida 7, ”Kongressen” på sida 15, 

samt ”Liten ordlista” på sida 60.
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Skatteverkets regler för detta kan laddas 

ner här: www.skatteverket.se/download/

18.5c281c7015abecc2e20db50/149077627

4651/skatteregler-for-ideella-forening-

ar-skv324-utgava24.pdf.

Hör av er till RFSL Ungdom centralt i god 

tid innan om ni har frågor om deklaration. 

Och hör alltid av er för vägledning om ni 

har eller funderar på att skaffa anställd 

personal!

JUNI-AUGUSTI

Distrikten har en kontaktperson i förbunds-

styrelsen, som är till för att ge er stöd om 

ni vill och kan bolla saker med er. Det är 

bra att ha kontinuerlig kontakt med den 

personen – men ungefär efter halva verksam-

hetsåret är det extra bra att göra en lite 

mer uppstyrd avstämning av ekonomi och 

verksamhet!

AUGUSTI-SEPTEMbER

I början av hösten besöker medlemmar 

från förbundsstyrelsen de olika distrikten. 

Det är ett bra tillfälle att planera något 

tillsammans – och lyfta frågor och  

funderingar som ni har. 

OKTObER

Börja förbereda för nästa års verksamhets-

plan och budget.

NOVEMbER/DECEMbER

Arbete med verksamhetsberättelse och 

bokslut.

LÖPANDE

Det enskilt viktigaste som en styrelse har 

att göra under hela året är att genomföra 

det som finns i verksamhetsplanen. Det kan 

röra sig om aktiviteter, kampanjer och allt 

möjligt annat. De sakerna måste givetvis 

planeras, genomföras och utvärderas. Gör 

en årsplanering där ni skriver in sådana 

saker, så att ni vet när och hur ni ska arbeta!

Styrelsen ska träffas så ofta och mycket den 

vill och behöver, men minst fyra gånger 

under ett verksamhetsår.

GLÖM INTE ATT HA ROLIGT!

https://www.skatteverket.se/download/18.5c281c7015abecc2e20db50/1490776274651/skatteregler-for-ideella-foreningar-skv324-utgava24.pdf
https://www.skatteverket.se/download/18.5c281c7015abecc2e20db50/1490776274651/skatteregler-for-ideella-foreningar-skv324-utgava24.pdf
https://www.skatteverket.se/download/18.5c281c7015abecc2e20db50/1490776274651/skatteregler-for-ideella-foreningar-skv324-utgava24.pdf
https://www.skatteverket.se/download/18.5c281c7015abecc2e20db50/1490776274651/skatteregler-for-ideella-foreningar-skv324-utgava24.pdf
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 SÅ FÖRÄNDRAR VI VÄRLDEN
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VAD SKA VI GÖRA?

Hittills i den här skriften har vi gått igenom hur RFSL Ungdom är uppbyggt 

och hur det fungerar att driva förening i ett distrikt eller i en aktivistgrupp. 

Det är förstås viktigt – och hyfsat intressant. Men det är ofta inte för att 

lära sig mötesformalia som en går med i en idéburen organisation. De flesta 

engagerar sig för att de vill någonting – allt från att förändra världen till 

att ha roligt tillsammans med likasinnade. Därför finns, i den här delen av 

skriften, lite tips på vad som kan göras i en aktivistgrupp.

DET ÄR NI SOM bESTÄMMER

Men – det som följer i den här delen är bara idéer. Vad varje grupp bör göra beror 

på vilka ni är, vad ni har för intressen och kunskap och – såklart – på vad ni 

tycker är roligast. Överväg att ha möten där ni spånar fritt kring olika aktiviteter. 

NÄR NI REPRESENTERAR RFSL UNGDOM 
REPRESENTERAR NI RFSL UNGDOM

En märklig rubrik, måhända. Men den enda egentliga begränsningen kring 

vad ni kan och inte kan göra finns i de beslut som vi gemensamt har enats 

om i förbundet och i distrikten. Såklart är medel, tid och kunskap också en 

form av begränsningar – men teoretiskt går det ju att överkomma sådana 

faktorer på tusentals olika sätt. Så – var noga med att det ni vill göra stämmer 

överens med RFSL Ungdoms stadgar och värdegrund. Ha gärna med just 

detta som en återkommande punkt när ni spånar! Använd första delen av 

den här skriften som utgångspunkt. 

GEMENSAMMA MÅLSÄTTNINGAR

På kongressen och på distriktens årsmöte fattas beslut som kan innebära 

gemensamma insatser. Det kan röra allt från kampanjer till olika ställnings-

taganden. Det är bra om aktivistgrupper planerar för hur de kan bidra till 

sådana målsättningar – genom att koppla egna aktiviteter till de övergripande 

målsättningarna.
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DEMONSTRATIONER OCH ARRANGEMANG

En vanlig aktivitet, i idéburna organisationer, är att skapa uppmärksamhet 

kring en viss fråga genom att demonstrera eller anordna publika evenemang. 

Men hur fungerar det, egentligen?

DEMONSTRATION

I Sverige har vi en lagstadgad rättighet att demonstrera. Men det krävs tillstånd. 

Det är polisen som handhar demonstrationsärenden – och de är skyldiga att 

behandla alla ansökningar. 

En ansökan om att demonstrera ska skickas in till polisen på den ort där 

demonstrationen ska genomföras. Detta ska göras i god tid – allra senaste 

en vecka innan. Polisens infosida om detta återfinns här: polisen.se/Service/

Tillstand/Demonstrationer/. Blanketter för att ansöka, hittar ni här: polisen.se/

Service/Blanketter/Tillstand/Vanliga-blanketter/Ansokan-tillstand-ord-

ningslagen/.

I ansökan ska ni beskriva demonstrationen. Uppskatta hur många ni tror 

att ni blir – och exempelvis vilken sträcka ni ämnar gå (om det rör sig om 

ett demonstrationståg). Om demonstrationen ska vara fast på en plats – 

och inbegripa tal och andra framträdanden – måste ni fundera över vilken 

utrustning som krävs och hur den ska placeras. Detta ska anges via en skiss. 

Men vad innebär det? Jo, det viktigaste är att ni förmedlar var ni ska sätta 

upp objekt och hur stor plats objekten kommer att ta. En stark rekommendation 

är att vara ute i god tid (gärna mycket, mycket längre än en vecka) så att 

det finns tid att diskutera – och reda ut hur saker ska fungera och placeras 

(polisen kan alltid be er klargöra eller komplettera, vilket gör att ni riskerar 

att missa ert planerade datum om ni är ute för sent). 

Ni kan visa hur ni ska stå och hur ni ska placera eventuella objekt genom att 

hämta en bild från exempelvis Google Maps och markera. Ni behöver då veta 

exakta mått på objekten. Ibland räcker det så – ibland krävs att skissen har 

skalmått. Google Maps har funktionen ”mät avstånd”.

https://polisen.se/Service/Tillstand/Demonstrationer/
https://polisen.se/Service/Tillstand/Demonstrationer/
https://polisen.se/Service/Blanketter/Tillstand/Vanliga-blanketter/Ansokan-tillstand-ordningslagen/
https://polisen.se/Service/Blanketter/Tillstand/Vanliga-blanketter/Ansokan-tillstand-ordningslagen/
https://polisen.se/Service/Blanketter/Tillstand/Vanliga-blanketter/Ansokan-tillstand-ordningslagen/
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TIPS: När det blir viktigt att få igenom ett demonstrations-

tillstånd snabbt och utan att först ha inlett en dialog, är det 

avgörande att allting är så avskalat som möjligt. Allting som 

behöver förklaras eller illustreras kommer att dra ut på 

behandlingstiden.

Notera att det utgår en avgift för att ansöka. Avgiften för att ansöka om att 

demonstrera är för närvarande 250 kronor. Det är polisens avgift för att 

behandla ärendet. Kolla alltid även med kommunen för att se om det finns 

andra bestämmelser kring specifika platser. Många kommuner har nedladd-

ningsbara policy-dokument för upplåtelser av offentlig plats, som är superbra 

att läsa. Här är ett exempel från Malmö: http://malmo.se/download/18.76b76886

14bb5ccea0970095/1491304860316/policy+f%C3%B6r+uppl%C3%A5telse+av+offe

ntlig+plats++reviderad.pdf.

ARRANGEMANG

Att ansöka om ett arrangemang, exempelvis att ordna en liten konsert på ett torg, 

innebär samma process som ovan, fast här är det avgörande att ni har en ännu 

mer detaljerad bild av vad som behövs och hur mycket plats det kommer att ta.  

Desto mer ni vill göra, desto krångligare blir det att beskriva allting på ett 

sätt som kommer att godkännas rakt av. Ett tips är därför att ta kontakt med 

kommunen och försöka göra arrangemanget som ett samarbete. Om det ni 

vill göra är så pass avancerat att ni behöver upprätta en scen på allmän plats 

är det mycket enklare om ni hela tiden har en dialog med berörda parter – 

istället för att förbereda en ansökan på egen hand och sedan hoppas på att den 

ska gå igenom. Börja med att kolla om er kommun har ett policydokument för 

upplåtelse av offentlig plats.

http://malmo.se/download/18.76b7688614bb5ccea0970095/1491304860316/policy+f%C3%B6r+uppl%C3%A5telse+av+offentlig+plats++reviderad.pdf
http://malmo.se/download/18.76b7688614bb5ccea0970095/1491304860316/policy+f%C3%B6r+uppl%C3%A5telse+av+offentlig+plats++reviderad.pdf
http://malmo.se/download/18.76b7688614bb5ccea0970095/1491304860316/policy+f%C3%B6r+uppl%C3%A5telse+av+offentlig+plats++reviderad.pdf
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En tillställning med tal och musik räknas som en allmän sam-

mankomst, precis som en demonstration. Men det finns olika 

blanketter för olika typer av allmänna sammankomster. Ni hittar 

dem här: polisen.se/Service/Tillstand/Allman-sammankomst/. 

Notera att olika ansökningar har olika stor behandlingsavgift. 

Här finns en liten lista: polisen.se/Service/Tillstand/Avgifter/.

ALLMÄN SAMMANKOMST VS OFFENTLIG TILLSTÄLLNING

Det är lättare att få tillstånd för en allmän sammankomst än för 

en offentlig tillställning. En offentlig tillställning är ofta större 

evenemang, inte sällan med kommersiella syften. 

Enligt polisen är en allmän sammankomst exempelvis:

En manifestation 

En opinionsyttring 

Sammankomster för religionsutövning 

En konsert 

Att spela instrument 

En demonstration  

En offentlig tillställning, däremot, är enligt 

polisen exempelvis: 

En danstillställning 

En marknad 

En motortävling 

En mässa 

Ett tivoli  

En karneval 

Ett valborgsmässofirande  

https://polisen.se/Service/Tillstand/Allman-sammankomst/
https://polisen.se/Service/Tillstand/Avgifter/
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SÄKERHET

Det är den som anordnar en demonstration eller ett arrangemang som ansvarar 

för att det råder god ordning. Polisen kan dock bestämma att det behövs 

speciella insatser för att garantera att detta sker – och det är då arrangören 

som måste ordna med och/eller finansiera dessa för att tillståndet ska beviljas. 

SKA VI INTE bARA STANNA INNE?

Det är superbra att synas utomhus för att exempelvis väcka uppmärksamhet 

kring en viss fråga. Men för andra arrangemang, som exempelvis en spelning, 

kanske det inte spelar så stor roll om arrangemanget hålls utomhus. För 

exempelvis konserter och musikarrangemang med få besökare krävs varken 

anmälan eller tillstånd. För större tillställningar är ansökan gratis. 
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SAMARbETE, SAMARbETE, SAMARbETE!

Det är bra och viktigt att kunna demonstrera utan att få ett okej från någon 

annan. Men för nästan alla andra arrangemang är det bäst att söka dialog 

och samarbete först. Det går att göra grejer på bibliotek, kulturhus, ungdoms-

gårdar, klubbar, restauranger och så vidare, och så vidare. Det fina med det – 

förutom att det är bra att samarbeta – är att de redan har ordning på 

tillstånd och säkerhet. 

Och! Det är alltid kul när det händer grejer! Det tycker de flesta kommuner också. 

Så om ni vill göra något större arrangemang, utomhus – börja med att lyfta 

på luren och berätta om er coola idé!

KAFFE OCH bULLE

Hur är då reglerna för att bjuda på typ kaffe och bulle, under ert arrangemang. 

Jo, reglerna är lite otydliga. För enklare saker som kaffe behövs oftast ingen 

registrering. Men ni är alltid ansvariga för hygienen av allt livsmedel som 

delas ut. Här finns några enkla tips från Stockholm Stads hemsida: http://

foretag.stockholm.se/BizGlobal/Regler%20och%20ansvar/Livsmedelsregler/

MSL_Livsmedelshantering_vid_evenemang_o_marknad_sth.pdf.

Allra enklast – men synd för miljön – är alltså att bjuda på enskilt förslutna 

varor som tillverkats av kontrollerade livsmedelsproducenter, och kaffe i 

engångsmuggar. För allting annat, kolla med kommunen när ni diskuterar – 

och håll det enkelt!

ATT PÅVERKA LOKALT

Många av oss är engagerade i RFSL Ungdom för att skapa förändring – och 

förändring sker inte bara globalt eller nationellt: förändring sker när vi påverkar 

vår vardag och våra närområden. För RFSL Ungdom-distrikt eller aktivist-

grupper kan det vara intressant att ha en strategi för att påverka i kommuner. 

Men hur går det till och vad ska en ha koll på? 

http://foretag.stockholm.se/BizGlobal/Regler%20och%20ansvar/Livsmedelsregler/MSL_Livsmedelshantering_vid_evenemang_o_marknad_sth.pdf
http://foretag.stockholm.se/BizGlobal/Regler%20och%20ansvar/Livsmedelsregler/MSL_Livsmedelshantering_vid_evenemang_o_marknad_sth.pdf
http://foretag.stockholm.se/BizGlobal/Regler%20och%20ansvar/Livsmedelsregler/MSL_Livsmedelshantering_vid_evenemang_o_marknad_sth.pdf
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HUR STyRS EN KOMMUN

En kommun styrs av politiker, som är valda av medborgarna i 

kommunen. Så långt är det ganska enkelt, eller hur? Det finns 

fler än 38 000 kommunalpolitiker i Sverige idag. De flesta av 

är helt ideella – det vill säga de sköter sitt politiska arbete på 

fritiden. 

När nya politiker ska väljas till kommunen kallas detta ”val till 

kommunfullmäktige”. Det här sker samtidigt som riksdagsvalet. 

För att få rösta ska du ha fyllt 18 år, och vara folkbokförd i 

kommunen. Speciella regler gäller om du inte är svensk medborgare 

– läs mer här: https://skl.se/demokratiledningstyrning/politisk-

styrningfortroendevalda/kommunaltsjalvstyresastyrskommu-

nenochlandstinget/sastyrskommunen.735.html.

Kommunfullmäktige utser en kommunstyrelse som leder och 

samordnar arbetet i kommunen, lite som en distriktsstyrelse i RFSL 

Ungdom. Sedan finns olika nämnder, för olika politikområden. 

Det är kommunfullmäktige som beslutar om vilka nämnder som 

ska finnas i en specifik kommun, men det är vanligt att det 

åtminstone finns en miljönämnd, en socialnämnd och en kultur-

nämnd. Nämnderna ansvarar för den löpande verksamheten inom 

sitt område och förbereder ärenden för beslut i kommunfullmäktige. 

De ser sedan till att de besluten genomförs. 

Det är dock tjänstepersoner som faktiskt genomför besluten. 

Tjänstepersoner, eller ”tjänstemän” som det ibland fortfarande 

kallas på vissa håll i landet, är anställda i kommunen. Det är helt 

enkelt kommunens personal.

https://skl.se/demokratiledningstyrning/politiskstyrningfortroendevalda/kommunaltsjalvstyresastyrskommunenochlandstinget/sastyrskommunen.735.html
https://skl.se/demokratiledningstyrning/politiskstyrningfortroendevalda/kommunaltsjalvstyresastyrskommunenochlandstinget/sastyrskommunen.735.html
https://skl.se/demokratiledningstyrning/politiskstyrningfortroendevalda/kommunaltsjalvstyresastyrskommunenochlandstinget/sastyrskommunen.735.html
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MEDbORGARDIALOG

Kommunerna ska sträva efter att skapa medborgardialog som en del i styrningen 

och utvecklingen av kommunala verksamheter. Det innebär att de ska söka 

input och åsikter från kommunens invånare. Hur detta ska gå till är upp 

till varje enskild kommun – men det är en ständigt aktuell fråga och SKL 

(Sveriges Kommuner och Landsting) har både guider och återkommande 

publik-ationer om hur medborgardialog kan organiseras. Det finns till och 

med möjlighet att skapa nämnder där medlemmarna inte är valda utifrån 

partitillhörighet, utan som enskilda personer med specifika ingångar och 

kompetensområden. 

Syftet är att få in olika röster och perspektiv i en beslutsprocess. Det är därför 

en bra idé att granska kommunen kring detta – följ olika nämnder och ärenden 

och fråga om och hur en medborgardialog kan ordnas! Här finns ett material 

som beskriver medborgardialog som en del i en kommunal styrprocess: http://

webbutik.skl.se/sv/artiklar/medborgardialog-som-del-i-styrprocessen-2.html.

MEDbORGARFÖRSLAG

Cirka två tredjedelar av Sveriges kommuner använder sig av medborgarförslag, 

vilket helt enkelt innebär att enskilda medborgare kan skicka förslag för 

behandling i kommunfullmäktige. Gör en internetsökning på din kommun 

och ordet ”medborgarförslag” för att se hur det fungerar hos er.  Flera personer 

kan skriva på ett och samma förslag – och ni kan också få möjlighet att komma 

och tala för ert förslag! Ett tips för att skriva ett konkret och snyggt medborgar-

förslag är att lägga upp förslaget på samma sätt som en motion. Läs mer i 

kapitel ”Skriva motioner och propositioner” på sida 64 för mer tips. 

KONTAKTA NÄMNDER OCH POLITIKER

Kommuner har ofta en ambition och ibland även en policy om att arbeta 

tillsammans med civilsamhället. Det innebär att de vill få in perspektiv från 

olika intressegrupper. Politiker är, som vi tidigare berört, ofta engagerade 

http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/medborgardialog-som-del-i-styrprocessen-2.html
http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/medborgardialog-som-del-i-styrprocessen-2.html
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på sin fritid. De brinner för att göra en insats – men de är inte experter på 

alla områden eller insatta i alla perspektiv. Därför behöver de hjälp att förstå 

olika sammanhang och situationer.

Gå in på er kommunala hemsida och kolla vilka nämnder som finns i er 

kommun. Fundera sedan över vilka nämnder som handhar frågor som är 

relevanta för RFSL Ungdom och våra frågor och mål. Fundera över om det 

finns någon specifik fråga som ni skulle kunna lägga fram till nämnden. Kontakta 

sedan enskilda politiker i nämnden och be om ett möte för att berätta mer om 

frågan eller ingången. Politikern kan sedan ta upp er fråga på ett nämnd-

sammanträde – eller lägga det som ett förslag i kommunfullmäktige. 

Det går också att besöka nämndsammanträden, men som besökare från 

allmänheten får ni inte uttala er på mötet, utan bara lyssna. Ett sådant besök 

kan ändå ge insikt i vilka diskussioner som förs och vilka politiker som 

representerar en linje som ligger nära vad RFSL Ungdom tycker och vill. 

FLER VÄGAR

Ibland anordnas ”allmänhetens frågestund” av kommunfullmäktige kring olika 

frågor – och det går att skicka in frågor skriftligen, till kommunen. Det är bra 

att hitta en lagom nivå som gör att ni blir kända som en aktiv organisation, av 

lokalpolitikerna – utan att ni upplevs som störande för att ni kräver ständig 

uppmärksamhet utan konkreta frågor eller förslag. Den bästa strategin är att 

visa att ni har kompetens och perspektiv som kommunen behöver. Alltså, att 

de ska vilja prata med er. Var därför noga med att vara sakliga och korrekta 

i er kommunikation. Om det kommer nya rapporter eller publikationer med 

fakta och uppgifter som kan vara relevanta för kommunen – vidarebefordra 

den till relevanta nämnder och enskilda politiker, speciellt om RFSL Ungdom 

eller RFSL är avsändare!
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INSÄNDARE, DEbATTARTIKLAR OCH MEDIA

Ett bra sätt att skapa uppmärksamhet kring olika frågor och synas i lokal-

samhället är genom insändare och debattartiklar i tidningar eller genom att 

medverka i lokalradio och TV. Lika viktigt är förstås bloggar och andra medie-

kanaler som bevakar och tar upp områden som är viktiga för RFSL Ungdom. 

När det gäller traditionella medier kan det ena leda till det andra. Om ni 

får en insändare eller en debattartikel i en lokal tidning kanske radio och TV 

hör av sig – om frågan eller ämnet är intressant och skapar tillräckligt stor 

debatt/uppmärksamhet. Därför börjar vi där – med det skrivna ordet. 

INSÄNDARE

Insändare är korta, personliga och ofta baserade på åsikter. Därför lämpar 

sig den här formen för enskilda medlemmar och privatpersoner. Det är bra 

att skriva om aktuella ämnen som debatteras – för att förstärka RFSL Ungdoms 

position och visa att vår uppfattning är spridd och existerar bortom förbundets 

officiella kanaler. Om du ska skriva en insändare, fundera lite på följande:

Vad är ditt huvudbudskap med insändaren – vad vill du säga? 

Vad finns det för argument för det budskapet – och hur kan du  

göra dem tydliga?

Hur skulle någon som är emot budskapet argumentera – och hur  

kan du bemöta det?

 

Inled med en rubrik som tydligt beskriver ditt huvudsakliga budskap. Följ 

upp med argument för varför detta är viktigt. Ägna mycket tid åt att göra 

dem så tydliga som möjligt. En insändare bör vara kort och koncis. Gå vidare 

med att ta upp och bemöta eventuella motargument. Avsluta med att kort 

upprepa ditt viktigaste budskap. Det går att vara fler som skriver tillsammans. 

Såhär skulle det kunna se ut:
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DAGS FÖR KÖNSNEUTRALA TOALETTER I KOMMUNENS SKOLOR

Vi är många som inte känner oss bekväma med den nuvarande 

uppdelningen av toaletter på skolorna. Varför ska det finnas 

”killtoa” och ”tjejtoa”? Varför ska en person behöva definiera sitt 

kön bara för att få gå på toaletten? Vissa kanske menar att det är 

praktiskt och att det känns bättre att dela upp toaletterna så här. 

Men om alla toaletter blev neutrala skulle ingen behöva fundera 

kring könstillhörighet när de vill kissa. Allt som behövs är att 

byta några skyltar!

Etly Nyqvist, gymnasieelev och aktiv i RFSL Ungdom

DEbATTARTIKEL

I en debattartikel ska avsändaren vara mer officiell. Det kan vara 

styrelsens ordförande som för distriktets talan, eller kanske en 

hel aktivistgrupp, gemensamt. Ännu bättre (det vill säga större 

chans för publikation) blir det om ni skriver tillsammans med 

andra. Det kan vara en annan organisation eller kanske en forskare 

eller någon sakkunnig. 

I en debattartikel ska argumenten helst backas upp med fakta. Det 

ska finnas källor på det ni påstår. Såhär kan ni strukturera er artikel:

(1) INLEDNING – RUbRIK

Det första ni behöver göra är att fånga läsarens (och redaktionens) 

uppmärksamhet. Ett tydligt påstående, gärna med viss spets, 

fungerar bra för att få människor att reagera. Notera att redaktören 

ofta ändrar rubrik om den inte är spetsig nog. Så försök göra den 

så spetsig som möjligt, utan att den blir osann eller överdriven.
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(2) FÖRDJUPNING – bERÄTTELSE

När ni fångat läsarnas uppmärksamhet vill ni fördjupa frågan och 

ge bakgrund och sammanhang. Det är bra att försöka knyta det 

ni vill få sagt till en berättelse eller något personligt – någonting 

som kan väcka känslor och skapa igenkänning hos läsaren. Det 

kan också vara att gå ner på individnivå och beskriva människors 

situation.

(3) ARGUMENTATION

Det här är den kanske viktigaste delen. När det finns intresse och 

känslor gäller det att föra fram konkreta argument för den åtgärd 

eller den förändring ni efterfrågar. Här är det bra att vara saklig 

och att hänvisa till trovärdiga källor. På samma sätt som med 

insändaren kan ni börja med ett par tydliga argument för det ni 

propagerar för – och sedan följa upp med att bemöta sådana 

argument som ni tror att en meningsmotståndare skulle kunna ha.

(4) AVSLUTNING – ÅTERKNyTNING

Här återknyter ni till inledningen och berättelsen. Påminn läsarna 

om den emotionella investeringen de förhoppningsvis gjort, samt 

vikten av det spetsiga påståendet – och avsluta med att slå fast 

vad som måste göras för att skapa en lösning/förbättring/utveckling. 

Använd gärna punktlista om det är flera konkreta förslag. Glöm inte 

att även i denna del ange fakta och hänvisa till källor, om det behövs.

Notera att uppställningen ovan är en tänkbar modell. Det behöver 

inte se ut exakt såhär. Det ni vil förmedla får styra. Här följer 

en debattartikel som RFSL Ungdoms ordförande och en ledamot 

i förbundsstyrelsen skrev i Dagens Samhälle, sommaren 2016. 

Texten följer nästan – men inte riktigt – strukturen ovan. Du ser 

vad varje del representerar, genom numreringen. 
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(1) DAGS ATT AVSKAFFA JURIDISKT KÖN 

(2) Juridiska kön tillhör ett förflutet då alla inte var lika inför lagen. I dag leder juridiska kön 

till diskriminering och frihetsbegränsningar för transpersoner. Kontrollanter, tullvakter 

och kassaarbetare kan ifrågasätta och hindra personer om de tycker att de inte liknar sitt 

juridiska kön. I värsta fall kan transpersoner anklagas för att ha stulit sin egen legitimation.

(3) Den 1 juli trädde en ny norsk lag i kraft som reglerar byte av juridiskt kön och köns-

bekräftande vård, det vill säga könshormoner, kirurgi med mera för transpersoner.  

Lagändringen sänker åldersgränserna, tar äntligen bort steriliseringskravet och skiljer på 

den juridiska och medicinska processen. Den är delvis baserad på den svenska statliga 

utredningen (SOU 2014:91) som föreslår nästan samma åtgärder, men Norge tar större 

steg och föreslår en lägre åldersgräns.

Vi gratulerar Norge och landets hbtq-personer och vill fråga folkhälsominister Gabriel 

Wikström och ansvarig minister för hbtq-frågor Alice Bah Kuhnke: När ska regeringen 

uttala sig om utredningen?

Sverige har i flera avseenden en utdaterad hbtq-politik. I ILGA Europe:s, en europeisk 

organisation för hbtq-rättigheter, årliga undersökningar har Sverige rasat från plats fem 

till plats tolv. Skälen är delvis på grund av den nya asylpolitiken som i synnerhet påverkar 

hbtq-personer negativt, men också för att andra länder på kort tid har etablerat bättre 

rättigheter för hbtq-personer. Även de viktiga förslag som finns kommer vara utdaterade 

om några år. Om Sverige ska vara ett progressivt land och en fristad för hbtq-personer 

måste regeringen ta tillfället i akt och förändra kön i Sverige i grunden.

Även icke-binära personer, de som varken är män eller kvinnor, drabbas av Sveriges 

juridiska kön. De två juridiska könen som finns nu innebär ett statligt monopol på kön 

som skickar en tydlig signal till icke-binära personer: du finns inte i statens ögon. Ett 

statligt erkännande av icke-binära transpersoner skulle skicka en viktig signal till hela 

Sverige där existensen av ett könsneutralt pronomen fortfarande är kontroversiell för vissa.
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(4) Transpersoner är en oerhört utsatt grupp i samhället. En tredjedel har någon gång 

försökt begå självmord, det är fem gånger troligare att transpersoner lider av allvarlig 

stress och många vågar inte ta kontakt med vård eller delta i samhället på grund av 

risk för dåligt bemötande. Dessa får bäst hjälp genom starkt stöd från anhöriga samt en 

kompetent könsbekräftande vård som fokuserar på informed consent, det vill säga att 

transpersonen själv får fatta beslut om sin kropp utifrån information från läkare.

Ju tidigare och bättre transpersoner får den vård och hjälp de behöver, desto fler år får 

de leva fria hur de vill samt desto färre år riskerar de av lidande, diskriminering och att 

leva dolt inför omgivningen. Världens första uttalade feministiska regering måste visa 

att de inte bara vill hinna ikapp, utan också visa vägen framåt för transpersoners 

rättigheter i hela världen.

Vi kräver: 

- att alla åldersgränser för transvården tas bort. 

- att juridiskt kön avskaffas. 

- att Socialstyrelsens nationella kunskapsstöd för transvården implementeras över hela landet.

I väntan på avskaffandet kräver vi: 

- att ett tredje juridiskt kön införs med syfte att tillåta icke-binära transpersoner få sin 

könstillhörighet respekterad som binära personer får. 

- att ett byte av juridiskt kön ska vara så enkelt som möjligt.

Frank Berglund, ordförande RFSL Ungdom 

Sebastian Krantz, ledamot RFSL Ungdom

Debattartikeln återfinns i originalutförande, här:  https://www.dagenssamhalle.se/

debatt/rfsl-ungdom-dags-att-avskaffa-juridiskt-koen-26480.

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/rfsl-ungdom-dags-att-avskaffa-juridiskt-koen-26480
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/rfsl-ungdom-dags-att-avskaffa-juridiskt-koen-26480
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SKAPA DEbATT

Om ni vill få igång en längre debatt är det bra att ställa konkreta 

frågor till personer, organisationer, företag eller myndigheter. 

Då finns en chans att de svarar – och att fler ger sig in 

i debatten. Det här gäller för såväl insändare som 

debattartiklar. Men observera att ni då bör 

förbereda er på mothugg. Det är bra att 

ägna en stund åt att fundera på vad  

meningsmotståndare och andra kan 

komma att svara – och hur ni bemöter det. 

ATT FRAMTRÄDA I MEDIA

Text går att fila på och skriva om. Men när ni medverkar i radio eller TV – eller när andra 

styr innehållet genom en intervju eller webbsändning – gäller helt andra spelregler. Det är 

lätt att bli nervös när en ställs mot en kamera eller mikrofon. Här kommer lite användbara 

tips för sådana situationer:

Kom ihåg ditt huvudbudskap – och återkom till det. 

Spela inte en roll – var den du är. 

Svara på frågor när du kan – men säg att du får ”återkomma om det”  

om du inte vet. Det är okej att inte veta allt.

Sänk tempot – många talar på tok för fort när de blir nervösa. 

Håll svaren korta så att det är lätt att följa med i vad du säger. 
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SÖKA PENGAR OCH PROJEKTSTÖD

Det går att göra mycket med ideella krafter. Engagemang, tid och fantasi ger 

oanade möjligheter till massor av bra verksamhet. Ibland blir dock idéerna 

så omfattande att de onekligen kräver mer tid och resurser än vad som ryms 

inom en nollbudget. Att söka projektmedel är en spännande möjlighet som 

dock kommer med en hel del ansvar och mer arbete. Om ett distrikt eller en 

aktivistgrupp beviljas medel från en annan organisation kommer det att 

ställas krav på redovisning och budgetering. Andra delar av den här skriften 

innehåller vissa tips om detta – men ni bör alltid kontakta RFSL Ungdom 

centralt inför alla större ansökningar, som medför ekonomisk redovisningsplikt. 

VAR KAN EN SÖKA?

Det finns alla möjliga fonder, stiftelser och stipendier att söka – faktum är 

att det är lite av en djungel. För att ha en chans att få stöd gäller det ta reda 

på vilka bidragsgivare som passar för just er idé – och för RFSL Ungdoms 

frågor och värdegrund. Det finns företag och organisationer som säljer 

tjänster för att söka stipendier och fonder – vilket liksom för i bevis hur 

mycket det finns därute. Nedan hittar ni några av de vanligaste bidragsgivarna 

för ungdomsorganisationer:

Arvsfonden – ger medel till satsningar som 

stärker barns, ungdomars och funktions-

hindrades ställning i samhället. 

www.arvsfonden.se

Idéer för livet – inriktade på verksamhet 

för barn och unga som bryter ny mark. 

www.ideerforlivet.se

Statens kulturråd – stöder kulturprojekt, 

bland annat med fokus på ”rättighets-

perspektiv såsom: mångfalds-, jämställdhets-, 

hbtq-, och tillgänglighetsperspektiv”. 

www.kulturradet.se/sv/bidrag/

Myndigheten för ungdoms- och civil-

samhällesfrågor – ger stöd till ”barn- och 

ungdomsorganisationer, etniska organisationer, 

kvinnoorganisationer och hbtq-organisationer”. 

www.mucf.se/bidrag

www.arvsfonden.se
http://www.ideerforlivet.se/
www.kulturradet.se/sv/bidrag/
https://www.mucf.se/bidrag
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ATT SKRIVA ANSÖKAN

Olika bidragsgivare har olika ansökningar 

med egna formulär och krav på innehåll. 

Nedan följer dock lite allmänna tips.

Det första en kan tänka på, för att öka 

chanserna att få medel, är att söka 

tillsammans med andra organisationer. 

Bidragsgivare gillar ofta att ge stöd till 

projekt som samlar flera krafter som 

vill arbeta tillsammans. Om ni har en 

projektidé kan ni kolla om närstående 

organisationer vill vara med och ansöka! 

Men var beredd på att de kanske också 

kommer att ha åsikter och idéer för innehåll 

och utförande. 

En ansökan innehåller ofta följande delar:

bAKGRUND

Det är viktigt att berätta vilka ni är som 

söker, vad ni gör och varför ni behöver stöd. 

Försök förklara varför det finns ett behov av 

projektet eller satsningen. Förklara också 

tydligt vem eller vilka som är målgrupp.

SyFTE

Berätta om vad ni vill åstadkomma med 

projektet eller satsningen. Vad är själva 

syftet? Varför är det viktigt? 

MÅL

Ni behöver ange olika mål som satsningen 

ska realisera. Det kan handla om antalet 

berörda människor, eller kanske vilken 

effekt en insats förväntas få. Vad behöver 

åstadkommas för att nå syftet och hur 

kan det mätas? Det är målen som sedan 

kommer att följas upp i en eventuell 

utvärdering.

METOD

Hur ska ni arbeta för att nå målen och upp-

fylla syftet? Är det uppsökande verksamhet, 

kurser, utbildningar, evenemang? 

TIDSPLAN

När ska olika saker ske i projektet/satsningen 

och hur lång tid pågår varje fas? Hur är de 

olika målen placerade, i tid? När börjar och 

slutar projektet? Om projektet/satsningen 

ska pågå under ett år – vad händer i varje 

månad?

UTVÄRDERING

Hur ska ni följa upp projektet/satsningen? 

Hur visar ni att/om ni når målen? Här finns 

ofta specifika tillvägagångssätt från olika 

bidragsgivare. Men det är vanligt att de mål 

ni specificerat ska följas upp och redovisas.
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bUDGET

Vad kommer olika delar av satsningen 

att kosta? Finns det andra bidragsgivare? 

Bidrar ni med en självinsats? Här är det 

viktigt att beräkna vad olika komponenter 

i projektet/satsningen kommer att kosta. 

Behöver ni hyra lokal? Trycka upp material? 

Finns det resor? Arvodering?

FORTLEVNAD

Många bidragsgivare är intresserade av 

att det finns en plan för hur insatsen ska 

leva kvar, efter projekttidens slut. Vad gör 

ni med det som skapats? Kommer det ingå 

i er vanliga verksamhet? 

KOMMUNALA bIDRAG

De flesta kommuner har någon form av 

bidrag till föreningar och ideella orga-

nisationer. Det kan röra sig om allt från 

”snabba slantar” på några tusenlappar 

(för stöd till exempelvis ett mindre  

arrangemang) till större bidrag för re-

guljär verksamhet. Den här typen av stöd 

handhas vanligtvis av fritidsförvaltningen 

eller kulturförvaltningen. Sök på er 

kommuns hemsida och titta särskilt på 

stöd till verksamheter för barn och unga. 

Vanligtvis finns en rad olika stöd, med 

olika villkor för att söka. Vissa kan bara sökas 

av föreningar, andra av fria grupper. Vissa 

stöd är för evenemang som är öppna för 

allmänheten, andra för riktade insatser. 

Här är ett exempel på olika stöd för 

ungdomsverksamhet, från Uppsala: 

https://www.uppsala.se/kultur-och-

fritid/stod-och-bidrag/stod-till-barn--

och-ungdomsverksamhet/#evenemangs

stod-ung.

FLER TIPS

Linnea Risinger, föreningsutvecklare på 

RFSL, har satt ihop en Powerpoint om 

finansiering och bidrag. Du hittar den på 

länken nedan: https://drive.google.com/

file/d/0B8idRqdEvcYpMVkwVUtDalgtVVk/

view?usp=sharing.

https://www.uppsala.se/kultur-och-fritid/stod-och-bidrag/stod-till-barn--och-ungdomsverksamhet/#evenemangsstod-ung
https://www.uppsala.se/kultur-och-fritid/stod-och-bidrag/stod-till-barn--och-ungdomsverksamhet/#evenemangsstod-ung
https://www.uppsala.se/kultur-och-fritid/stod-och-bidrag/stod-till-barn--och-ungdomsverksamhet/#evenemangsstod-ung
https://www.uppsala.se/kultur-och-fritid/stod-och-bidrag/stod-till-barn--och-ungdomsverksamhet/#evenemangsstod-ung
https://drive.google.com/file/d/0B8idRqdEvcYpMVkwVUtDalgtVVk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8idRqdEvcYpMVkwVUtDalgtVVk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8idRqdEvcYpMVkwVUtDalgtVVk/view?usp=sharing
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STARTA EN PODCAST

En podcast kan vara ett värdefullt verktyg för att nå ut både till nya 

målgrupper och till andra medlemmar. Dessutom är det hyfsat 

enkelt och få till – och en lär sig massor medan en gör!

VAD ÄR EGENTLIGEN EN PODCAST?

En podcast kan vara lite vad som helst. I grund och botten är det 

dock en ljudfil som kan streamas eller laddas ner. Den vanligaste 

podcastformen bygger på tal – och påminner därför om radio. 

Fördelen är att en inte behöver oroa sig för sändningstillstånd 

eller krånglig utrustning. En podcast publiceras på nätet och 

kan laddas ner av vem som helst. Och nu, när podcast har blivit 

populärt, vet människor att det finns mycket poddar om specifika 

ämnen – det är inte ovanligt att människor letar efter nya poddar 

kring ämnen de är intresserade av. 

SPÅNA KRING ER PODCAST

Det första ni behöver göra, om ni vill producera en podcast, är att 

fundera över vad ni vill ta upp och hur ni vill rama in det. Ordna 

ett spånmöte kring detta! Kanske vill ni rapportera om distriktets 

eller aktivistgruppernas verksamhet? Eller så vill ni rikta in er på att 

diskutera lokalpolitiska frågor som berör RFSL Ungdoms politiska 

mål? Det går förstås att prata om olika saker i varje avsnitt – 

men för att få återkommande lyssnare är det bra att ha någon 

form av återkommande struktur. En podcast kan förstås ha 

olika delar – där varje avsnitt har ett par återkommande ämnen. 

Det är egentligen bara fantasin som sätter gränserna här –  

så fundera över hur er podcast skulle kunna fungera. Här är 

några frågor som hjälp på traven:
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Vilka ska lyssna – vem är målgrupp för podcasten? 

Vilka delar eller återkommande ingångar ska podcasten ha? 

Vad är era speciella ingångar och talanger? 

Hur ska tonen i podcasten vara – exempelvis lekfull eller  

allvarlig? 

De sista två frågorna handlar om er, som grupp. En podcast blir 

bäst om de som pratar inte försöker spela roller – utan det är bäst 

om era unika personligheter får komma fram. Så fundera en stund 

över vad var och en har för relation till frågorna ni vill diskutera 

– och hur det kan användas och komma fram i olika segment. 

Baserat på hur ni är som grupp kan ni fundera över om ni vill ha 

en lekfull eller allvarlig ton – eller kanske någonting mitt emellan. 

Slutligen – fundera också över hur de som lyssnar skulle kunna 

interagera med er från avsnitt till avsnitt: ni skulle kunna ställa 

frågor och läsa upp svaren, eller be om annan input som ni 

använder i podcastavsnitten.

ATT DELA UPP ARbETET

En podcast är inte bara inspelning och prat. Förutom själva  

avsnitten (som även de kan arbetas fram med varierande ambitions-

nivå – allt från talmanus och separata inslag till löst prat och 

flams) bör ni tänka på att dela upp följande uppgifter:

Marknadsföring – hur når ni ut med er podcast? 

Redigering och klipp 

Distribution – alltså var och hur podcasten ska publiceras  

Här kan ni säkert spåna fram ytterligare grejer som gör att ni 

maximerar möjligheterna att nå ut med en bra podcast. Men 

börja med att fundera över ovanstående tre punkter. 
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DET TEKNISKA

Det finns helt klart olika ambitionsnivåer för hur en podcast produceras – 

och hur den ska låta. Allt från att sitta runt en smart telefon och spela in 

med den inbyggda mikrofonen till att använda dyra mikrofoner och avancerade 

inspelningsprogram. 

En bra ambitionsnivå, för att få ett okej ljud, är att använda en eller två separata 

mikrofoner – som antingen kopplas till en dator via USB eller som kopplas in 

i ett externt ljudkort. Börja med att fundera kring hur ni kan få tag på den 

typen av utrustning. Hur är det med NBV på er ort? Har de kanske mikrofoner 

och ljudkort att låna ut? Eller är det kanske så att ni i distriktet eller aktivist-

gruppen redan har egen utrustning? Någon kanske har en mikrofon och en 

annan har ett bra ljudkort? Finns det andra föreningar eller organisationer 

som kan låna ut?

Om ni ska investera i utrustning (men hålla priset hyfsat lågt) – leta efter 

en mikrofon som kan växla mellan att vara ”riktad” och ”rundtagande”. Det 

finns usb-mikrofoner, specifikt framtagna för poddande, från cirka 600 kronor. 

Kolla runt lite på nätet! 

När ljudfilen väl hamnat på datorn behöver ni ett redigeringsprogram för att 

klippa. Många mac-datorer har GarageBand förinstallerat – och det fungerar 

utmärkt. För PC-datorer finns gratisprogrammet Audacity, som även det 

funkar bra. Notera att Audacity bygger på olika plug-ins och ni behöver specifikt 

en sådan som kan spara i Mp3-format. Det finns massor av guider och information 

om detta på nätet. Ni kan ladda ner programmet på följande länk:  

www.audacityteam.org.

Att klippa och redigera kan vara roligt – men det är också tidskrävande. 

Se gärna till att inspelningen är hyfsat tight från början, för att minimera 

tiden i redigering.

http://www.audacityteam.org/


 90 

DISTRIbUTION

Att lägga upp sin podcast på SoundCloud är både gratis och smidigt. För att 

sedan podcasten ska dyka upp i tjänster som iTunes behöver ni lokalisera er RSS-

feed. Det finns en guide på SoundClouds hemsida, om detta (engelsk text): 

http://podcasting.help.soundcloud.com/customer/portal/articles/2107015-

connecting-your-podcast-to-itunes.

SUPERTIPS: Starta en studiecirkel för ert poddande. 

Om ni lägger upp podcastgruppen som en studiecirkel 

kan NBV hjälpa er på olika sätt. Med en studie-

cirkel kan ni få allt från pedagogisk hjälp till stöd 

för en del kostnader kopplat till cirkeln! Många 

gånger finns också utrustning att låna. Hör med 

NBV på er ort!

KONST SOM MOTSTÅND – STÄLL UT

Det kryllar av kreativa medlemmar i RFSL Ungdom. Här finns människor som 

skriver, människor som målar och tecknar och drejar och pysslar. Det är 

fantastiskt! Självklart ska en göra det för att det är roligt och uttrycksfullt. 

Men det går också att använda konsten för gemensamma syften. Att skapa 

kring ett gemensamt tema eller med en viss utgångspunkt gör det lättare att 

sätta ihop utställningar och installationer. Med ett gemensamt konstprojekt 

i aktivistgruppen kan ni belysa en viss fråga och kanske skapa uppmärksamhet 

i media och lokalsamhället!

DO IT yOURSELF

Konst behöver inte vara krångligt, dyrt eller pretentiöst. Använd material 

och kunskaper som redan finns i gruppen och skapa olika innehåll utifrån 

ett givet tema – som ni spånar fram tillsammans. Tricket är att våga släppa 

på kontrollen och låta människor se det ni skapat. Ni kan starta en specifik 

studiecirkel för ert konstprojekt och få hjälp med material och kostnader, 

av NBV. Eller så går ni en studiecirkel med ledare – och skapar gemensamt i 

en ny konstform som ni lär er tillsammans.

http://podcasting.help.soundcloud.com/customer/portal/articles/2107015-connecting-your-podcast-to-itunes
http://podcasting.help.soundcloud.com/customer/portal/articles/2107015-connecting-your-podcast-to-itunes
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VISA UPP

En utställning kan vara enkel. Använd er befintliga lokal eller 

hör med NBV och en plats där ni kan hänga upp och ställa ut era 

verk under en begränsad tidsperiod. Ni kan ha en vernissage och 

bjuda på salta pinnar och läsk. Och ta tillfället i akt att också 

prata om de frågor som konstprojektet belyser. Bjud in närstående 

organisationer! Skriv en debattartikel kopplat till frågan och skapa 

uppmärksamhet i lokalmedia!

MER INSPIRATION

I boken ”Tusen bilder Tusen ord” finns mer inspiration. Boken 

dokumenterar RFSL Ungdoms stora satsning på DIY-konst, som 

pågick för några år sedan. I boken finns guider till användbara 

workshops och en hel del tips för att jobba tillsammans utan makt-

ordningar och normer. Dessutom innehåller boken massor av 

härlig konst! Boken går att beställa via vår webshop:  

www.rfslungdom.se.

http://www.rfslungdom.se
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bLOGG OCH SOCIALA MEDIER

Vi lever i en tid med ett enormt flöde av åsikter och information. 

Vi är uppkopplade dygnet runt och vi bär med oss våra sociala 

medier i fickan. Det är lätt att tro att en sådan verklighet gör 

det nära nog omöjligt att nå ut med nytt innehåll. Men med det 

stora informationsflödet kommer också nya vanor och ett nytt 

förhållningssätt – människor är vana vid att söka efter specifikt 

innehåll och kanaler där de kan hitta innehåll de är intresserade 

av. Det är därför allt annat än omöjligt att nå ut – men innehållet 

måste vara genomtänkt och nischat. 

ATT STARTA EN bLOGG

En blogg är ett utmärkt sätt att nå ut med återkommande 

innehåll. Men vad ska den handla om? Hur kan en stå ut? En del 

av svaret finns i det lokala perspektivet. Det finns många bloggar 

och mycket innehåll på nätet som i stora drag bara går ut på att 

människor ”tycker” kring olika saker. Samtidigt har traditionella 

medier svårt att finansiera lokalt innehåll. Stora mediebolag köper 

upp gamla lokaltidningar och publicerar samma innehåll på flera 

orter – med bara en eller två sidor som berättar om vad som 

händer där människor bor. Att skapa en blogg om hbtq-frågor 

och aktiviteter med lokal förankring kan därför vara en bra idé 

som tilltalar många.

Att starta en blogg, rent tekniskt, är enkelt. Idag finns många 

lösningar, både gratisversioner och sådana som kostar pengar. 

Ni kan i princip göra allt från att skapa en sida på egen adress, 

med egendesignat innehåll, till att skapa en sida via färdiga 

bloggtjänster. Att placera innehåll på en plattform som redan 

har trafik kan locka nyfikna besökare – och taggningssystem kan 

göra att människor hittar er blogg genom andras. Men med en sida 

på ett traditionellt webbhotell har ni å andra sidan full kontroll 
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över innehåll och reklam. Det finns inget rätt eller fel här – men kanske är 

det bäst att börja med någonting enkelt för att sedan gå utveckla om ni känner 

att bloggandet är er grej. De båda lösningarna går förstås att kombinera! 

Här finns en enkel guide som visar hur ni startar en gratis wordpress-blogg 

på bara några minuter: www.mediemanniskan.se/gratis-blogg. Vill ni hellre 

börja med en skräddarsydd adress kan ni kolla in den här guiden (bloggverktyget 

är fortfarande wordpress): www.wordpressguider.se/hur-du-startar-en-blogg.

SOCIALA MEDIER

Det här kommer inte bli en lista med olika sociala medier. Chanserna är 

stora att ni som läser redan känner till och använder otaliga sådana tjänster. 

Att skapa innehåll för en förening eller en grupp är dock lite annorlunda än 

att bara sköta sig själv. 

Att skapa en användare som heter något med RFSL Ungdom är ingen bra idé. 

Förbundet har redan gemensamma sådana konton och det är inte bra att 

förvirra människor med snarlikt innehåll. Men att skapa en användare, 

exempelvis på Twitter, som heter ”Hbtq-koll Linköping”, eller liknande – och 

som fokuserar på lokala frågor, nöjesliv, evenemang och händelser, är en helt 

annan sak. Om ni också skapar en blogg kan ni länka dit och på det sättet 

locka mer trafik till ert innehåll. Självklart kan ni berätta vilka ni är som 

skriver på kontot.

Tricket med sociala medier är att de är vad de heter. Det handlar om att vara 

social. Att bara basunera ut sitt eget budskap ger inte så mycket resultat. 

Istället är grejen att interagera med andra, använda taggar som skapar 

spännande flöden och delta i diskussioner och utbyten. Med program som 

TweetDeck (tweetdeck.twitter.com) kan ni göra avancerade sökningar och 

hitta andra som tänker på och skriver om samma saker som ni gör. Det 

går att söka även på ord som inte är taggade, vilket ger möjlighet att hitta 

massor av spännande innehåll.

http://www.mediemanniskan.se/gratis-blogg
http://www.wordpressguider.se/hur-du-startar-en-blogg/
https://tweetdeck.twitter.com
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Men hörrni – se upp! Nätet kan vara en hård plats. På sociala medier 

finns människor som gömmer sig bakom anonymitet och letar efter 

möjligheter att såra och förolämpa. Det här är tyvärr svårt att undvika. 

Om en ska ge sig in i sociala medier med ett politiserat innehåll 

(och vad är inte politik, liksom?) måste en förbereda sig på att det kan 

bli obehagligt, ibland. Hbtq-personer är speciellt utsatta för näthat. 

Det är ett olyckligt faktum. Samtidigt måste vi få finnas och 

uttrycka oss! Vi arbetar för en bättre värld och vi behöver varandra! 

En bra strategi är att alltid vara ett gäng personer som arbetar med 

sociala medier – så att ni kan stötta varandra och hjälpa varandra 

att hålla distans till nätets mer obehagliga sidor.

VEM SKA SKRIVA?

Om ni vill ge er i kast med bloggande och gemensamt, organiserat 

innehåll i sociala medier är det bra att ordna med en speciell skriv-

grupp för detta. Ni kan starta en studie-cirkel hos NBV och få hjälp 

och stöd av dem. För att hitta en unik skrivstil och bra ingångar kan 

ni titta på tipsen från kapitlet om att starta en podcast, tidigare i den 

här delen. Logiken är nämligen densamma, här:

Vilka ska läsa – vem är målgrupp för bloggen och ert  

innehåll på sociala medier?

Vilka delar eller återkommande ingångar ska bloggen ha? 

Vad är era speciella ingångar och talanger? 

Hur ska tonen på bloggen och i sociala medier vara –  

exempelvis lekfull eller allvarlig? 

Kom ihåg att vara försiktiga med personuppgifter. Dessutom – ni ska 

inte ta någon skit. Blocka och spärra människor som bara bidrar med 

hat. Men uppmuntra och driv på interaktioner med människor som 

vill ha stöd, som vill ha ärlig diskussion och som vill hjälpa till att 

skapa en bättre värld!
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VILJA OCH VREDE – ATT VARA AKTIVIST

I RFSL Ungdom har vi inte klubbar utan aktivistgrupper. Men vad innebär det 

egentligen att vara aktivist? För två år sedan släpptes en skrift med namnet 

”Vilja och vrede” som försöker svara på det. Där finns intervjuer och möten 

med människor som har skapat förändring genom sitt engagemang. Det är 

okej att vara förbannad. Det kan till och med vara bra. För när vrede förvandlas 

till positiv handling kan vi förändra världen. Och ha roligt på vägen! 

13 PERSONER bERÄTTAR OM SITT ENGAGEMANG

Vilja och vrede innehåller möten med tretton personer som försöker förändra 

världen genom att dra sitt strå till stacken. Här finns Anton Hysén, som vågar 

vara öppet homosexuell i en fotbollsvärld som är strikt normativ. Här finns 

Ali Ahmadi, som startade ”Asylstafetten” för att lyfta frågan om human 

flyktingpolitik. Och här finns Jojo Stenberg och Zafire Vrba, som driver 

projektet ”Svar på tal”, där deltagarna lär sig verbalt självförsvar. Bland 

många andra. Det är inspirerande möten som ger nya perspektiv på vad 

engagemang och aktivism kan vara.

Men Vilja och vrede är inte bara intervjuer och möten. Skriften innehåller också 

tips och guider i bra aktivism som ni kan testa i er aktivistgrupp. Bland annat 

finns en guide för vardagsaktivism, tips kring grupprocesser och samarbete, 

pyssel-aktivism, resonemang för hållbar aktivism (hur vi ska orka) och bra 

snack om aktivism i det offentliga rummet.

I Vilja och vrede hittar du också en bra ordlista kring termer som ofta används 

inom RFSL Ungdom. Här finns till och med en guide för att komma överens 

med sina kritiker och meningsmotståndare.

LADDA NER ELLER bESTÄLL

Vilja och vrede är den perfekta följeslagaren till den här skriften. Så om du inte 

har gjort det än, se till att skaffa dig ett ex. Vilja och vrede finns att ladda ner 

eller beställa gratis på www.rfslungdom.se.

http://www.rfslungdom.se


 96 

VÅRT STUDIEFÖRbUND – NbV

Du som har läst noga har antagligen noterat namnet ”NBV” på olika ställen 

i den här skriften. Det har varit saker som ”hör med NBV om de kan hjälpa er 

med lokal” eller ”starta en cirkel för ert skrivande hos NBV”. Så – vad är det om, 

egentligen? 

VAD ÄR NbV?

NBV står för Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet och är ett av Sveriges 

tio studieförbund. NBV sysslar med något som kallas för folkbildning – 

vilket kan vara massor av olika saker. Hos NBV och de andra studieförbunden 

kan du delta i studiecirklar, gå på föreläsningar och njuta av kulturarrangemang. 

Studieförbunden får medel från staten för att anordna folkbildningsverksamhet. 

En del av det handlar om att hjälpa olika föreningar och ideella organisationer 

med studieverksamhet och kulturarrangemang. NBV är landets äldsta studie-

förbund, med 120 års erfarenhet av folkbildning.  

PROFIL OCH MEDLEMSORGANISATIONER

Varje studieförbund har sin egen profil och idégrund. Det gör att de kan nå olika 

människor och organisationer – så att alla människor kan dra nytta av 

folkbildningens möjligheter. NBV:s arbetar speciellt med frågor som handlar 

om alkohol och andra droger, folkhälsa och integration. NBV är partipolitiskt 

neutralt och religiöst obundet – med starka kopplingar till nykterhetsrörelsen, 

där studieförbundet växt fram. 

Hos studieförbunden finns olika medlems- och samarbetsorganisationer, 

som är med och påverkar verksamheten. RFSL Ungdom har nyligen skrivit 

ett samarbetsavtal med NBV. Valet var naturligt eftersom NBV har som mål 

att få människor att utvecklas tillsammans – utifrån sina idéer, intressen 

och drömmar. Genom samarbetet hoppas NBV och RFSL Ungdom att vi kan 

stärka varandra. 
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Bland NBV:s medlemmarna finns IOGT-NTO (som grundade NBV), KRIS 

(och unga KRIS – Kriminellas Revansch i samhället), Riksförbundet Hälso-

främjandet och Svenska Frisksportsförbundet. 

VAD NI KAN GÖRA HOS NbV

En av de tydligaste möjligheterna hos NBV är studiecirklarna. Nästan allting 

som har nämnts i den här delen av skriften – och massor av andra aktiviteter – 

kan organiseras som studiecirklar. NBV hjälper er med metoder och pedagogik för 

att arbeta tillsammans – och ni kan få stöd i allt från utrustning till lokaler 

och vissa kostnader, kopplade till det ni vill göra. Hur detta fungerar beror 

lite på hur saker ser ut från ort till ort – men NBV finns i hela landet och står 

redo att hjälpa RFSL Ungdom att skapa spännande verksamhet. 

Kulturarrangemang, det vill säga evenemang som föreläsningar och 

spelningar – är ett annat område där NBV kan hjälpa till. Vill ni sätta upp en 

teaterpjäs eller göra en utställning? Kontakta NBV för olika möjligheter. 

NBV kan också hjälpa till med saker som fakturering, betalning, anordnarskap 

och marknadsföring!

Även föreningskunskap och mötesteknik är saker som kan fördjupas hos NBV. 

Det finns massor av cirklar i alla möjliga ämnen – och ni kan som sagt 

starta egna cirklar kring nästan vad som helst!

KONTAKTA NbV PÅ ER ORT

Det bästa sättet att lära sig mer är egentligen att kontakta NBV där ni bor. 

Berätta att ni tillhör RFSL Ungdom och be om ett möte för att diskutera er 

verksamhet. Du hittar mer information på www.nbv.se. 

VI SES I KAMPEN!

www.nbv.se
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 TACK FÖR ATT DU LÄST RFSL UNGDOM – START!

Förhoppningsvis vet du nu lite mer om RFSL Ungdom, hur 

förbundet fungerar och vad en kan göra i distrikt och aktivist-

grupper. Men det här är bara början. Det roliga – och det viktiga 

– börjar i mötet med andra. Hos RFSL Ungdom tror vi på en värld 

där alla kan vara sig själva. Det är en viktig och tuff kamp. 

Men vägen till ett bättre samhälle kan också vara rolig och givande. 

När vi stöttar varandra, utmanar varandra och hjälper varandra 

kan vad som helst hända!

Det finns förstås olika typer av medlemmar. Vissa vill vara 

medlemmar för att stötta kampen – men de är inte så intresserade 

av att delta i faktisk verksamhet. Det är också okej. Men vi vill 

understryka att det finns mycket kraft att hämta i gemenskapen 

med andra medlemmar. Och alla frågor är viktiga – vare sig vi 

arbetar för förändring lokalt, nationellt eller internationellt. Det är 

samma strävan, samma längtan! Världen förändras i små steg. Varje 

insats gör skillnad. Även sådant som händer inuti oss själva. 

Tillsammans ska vi inte bara kämpa – utan också lära och växa. 

Sist men inte minst – vi ska också ta hand om oss själva och varandra. 

Att engagera sig ideellt är viktigt och roligt men det kan också 

vara uttömmande och krävande. I RFSL Ungdom strävar vi efter 

en miljö där det är okej att säga ifrån om saker blir för tunga eller 

om livet plötsligt skiftar. Då hjälps vi åt. Det är så vi fortsätter 

röra oss framåt!






