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Inskickat av: EMMA SKARPÅS

Organisationsbidrag inom socialt område - Ansökan
1. Inledande information
Organisationsuppgifter
Skriv organisationens namn på samma sätt som det är registrerat som på Skatteverket, det förenklar processen.
Organisationens namn
RFSU Lokalavdelning Malmö/Lund
Organisationsnummer
846004-0325
Summa som organisationen ansöker om från arbetsmarknads- och socialnämnden 2022
359127
Organisationens postgiro eller bankgiro
5889-7364
Organisationens firmatecknare
Emma Skarpås

Firmatecknarens kontaktuppgifter
Det är endast firmatecknaren som kan ansöka.
Malmö stads handläggare kommer använda firmatecknarens kontaktuppgifter för att kontakta er vid frågor om er ansökan.
Det är också via firmatecknarens e-postadress ni får reda på när nämnden tagit beslut om bidragsfördelning. Det är därför
viktigt att bevaka de kontaktuppgifterna.
För- och efternamn
EMMA SKARPÅS
E-postadress
emma.skarpas@rfsu.se

Mobiltelefon
0726667199

Notifieringar
E-post

Samtycker ni till att information som ni uppger i ansökan om er verksamhet får publiceras på Malmö stads
hemsida?
Syftet är att kunna informera besökare på hemsidan om verksamheter som beviljats bidrag och vilka kontaktuppgifter de har.
Ja

2. Kontaktuppgifter

Postadress
Malmö stad
205 80 Malmö

Besöksadress
August Palms plats 1

Hemsida
www.malmo.se
E-post
malmostad@malmo.se

Telefon
+46 (0)40-34 10 00

Organisationsnr
212000-1124
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Organisationens kontaktinformation
Om organisationen inte har ett gemensamt telefonnummer eller gemensam e-postadress kan ni uppge telefonnummer och e-postadress
till lämplig kontaktperson.

Organisationens gemensamma telefonnummer eller
telefonnummer till kontaktperson
040- 305700

Organisationens gemensamma e-post eller e-post till
kontaktperson
malmo@rfsu.se

Hemsida
rfsu.se/malmo

Besöksadress
Södra förstadsgatan 66 4tr

Postnummer besöksadress
214 20

Ort besöksadress
Malmö

Postadress
Södra förstadsgatan 66

Postnummer postadress
214 20

Ort postadress
Malmö

Ordförandes kontaktuppgifter
Namn
Lila Johansson

Telefonnummer
040- 305700

E-post
lila.johansson@rfsu.se

Kassörens kontaktuppgifter
Namn
Josefin Björck

Telefonnummer
040- 305700

E-post
josefin.bjorck@rfsu.se

Firmatecknarens kontaktuppgifter
Namn
Emma Skarpås

Telefonnummer
040- 305700

E-postadress
emma.skarpas@rfsu.se

3. Organisation och verksamhet
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Antal medlemmar 31 december 2020
Uppge totalt antal medlemmar som er organisation hade den 31 december 2020.
Om er organisation inte har medlemmar kan ni skriva 0.
Skriv ner antalet i rutorna
Totalt antal medlemmar

639

Antal kvinnor

508

Antal män

92

Antal medlemmar som inte definierar sig som män eller kvinnor

39

Antal medlemmar boende i Malmö

352

Uppge organisationens syfte enligt stadgarna
RFSU:s syfte är att med kunskap, lust och engagemang arbeta för allas rätt att vara, välja och njuta. Vi arbetar lokalt, nationellt och
internationellt för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, det vill säga varje människas lika möjligheter, rättigheter och
förutsättningar till en trygg och tillfredsställande sexualitet och att utan tvång, våld eller diskriminering kunna bestämma över sin egen
kropp (RFSU, 2019).
Beskriv kort vilka målgrupper som bidraget ska användas till
Verksamheten riktar sig till personer med beroendeproblematik, personer som också har erfarenhet av hemlöshet och/eller sex mot
ersättning kommer prioriteras extra. Målgruppen når RFSU Malmö genom samarbeten med exempelvis behandlingsverksamheter,
boenden för hemlösa, verksamheter som arbetar enligt harm reduction-principer och frivilligorganisationer som möter målgruppen.
Gruppen utsätts i betydligt större utsträckning än andra för sexuellt våld, våld i nära relationer samt tvingas till sexarbete mot deras
vilja. Det kan även vara svårare att lämna en våldsam relation, till följd av sociala och ekonomiska faktorer. Slutligen finns det för
gruppen även en ökad risk för överföring av HIV/STI samt att bli oönskat gravid (exempelvis Skårner & Svensson, 2012; Larsson,
2013; Johnson, Richert & Svensson, 2017; Socialstyrelsen, 2011; Wikström & Eriksson, 2018).
Beskriv kort den verksamhet som ni söker organisationsbidrag för
Exempel på vad ni kan beskriva:
Aktiviteter eller insatser samt omfattningen på dessa, till exempel öppettider eller hur ofta ni ska genomföra en viss insats.
Anställningar samt vad den/de anställda ska göra
Lokalkostnader, administration eller möteskostnader samt syftet med mötena.
Lönekostnader, utbildningskostnader, aktivitetskostnader, lokalkostnader, administrationskostnader samt revisionskostnader för
följande verksamhet:
RFSU Malmö bedriver sedan länge utbildningsinsatser riktade till socialarbetare som når personer med erfarenhet av
beroendeproblematik, hemlöshet och sex mot ersättning. Verksamheten har även kompletterats av att genomföra sexualupplysning i
grupp riktad direkt till klienter, exempelvis på behandlingsverksamheter. Under 2020 fick RFSU Malmö medel från Socialstyrelsen
för att utveckla detta arbete. RFSU Malmö tog då fram nya samtalsmetoder kring sexuella rättigheter, sexuellt våld och våld i nära
relation, kommunikation, normer och hur sex och sexuelitet påverkas av beroende, substansanvändning och nykterhet. Verksamheten
är mycket uppskattad, och RFSU Malmö hoppas att med stöd av Malmö Stad kunna fortsätta erbjuda kostnadsfria utbildningar till
målgruppen för att motverka sexuell utsatthet och sexuell ohälsa.
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Beskriv hur era insatser eller aktiviteter kommer att gynna målgruppen eller målgrupperna under det kommande
året
Målgruppen ges tillfälle att få reflektera kring och utmana begränsande normer kring kön, sexualitet och handlingsutrymme i
kombination med ny kunskap om om sexualitet och sexuella rättigheter syftar våra metoder till att stärka målgruppens autonomi och
färdigheter i att kommunicera gränser. Insatserna kommer ge personer med beroendeproblematik en ökad möjlighet att tillgodogöra
sig SRHR. Vi har under 2020 tagit emot vittnesmål om att både utsättas för samt utsätta andra för sexuella övergrepp genom våra
sexualupplysningspass som riktar sig till personer med beroendeproblematik. Dessa vittnesmål har refererat till tillfällen när klienterna
varit under substanspåverkan, och levt i social utsatthet. Trots att vi mött ett behov av att bearbeta erfarenheter av sexuellt våld i
efterhand uttrycktes också behov av att arbeta med frågor kring sexuellt våld också med fokus på prevention. Vi har också sett vilken
effekt det kan få att problematisera maskulinitetsnormer, även i de grupper där vi fått motstånd eller blivit ifrågasatta har vi fått
respons kring att frågorna är viktiga att prata om. Flera har även uttryckt att de önskar att de fått ta del av liknande insatser för många
år sedan. Dessa upplevelser stämmer väl överens med de som RFSU Malmö tar emot från andra grupper, exempelvis i skolor och på
HVB. Vi ser däremot att personer med erfarenhet av beroende, hemlöshet och sex mot ersättning är en extra sårbar grupp som också
kan vara svår att nå genom andra insatser.

Beskriv hur er verksamhet kommer att gynna målgruppen eller målgrupperna på lång sikt
Med lång sikt menas 5-10 år i framtiden.
Behandlingsprogram och andra instanser som riktar sig till målgruppen ger inte klienter tillräckligt med verktyg för att hantera
sexuella problem och skapa en positiv bild av sexualiteten (Skårner & Svensson, 2014). Det är särskilt viktigt att inkludera
hälsofrämjande arbete i behandlingen, eftersom sex och sexualitet annars lätt bidrar till ökad utsatthet och återfall. Sexuella problem
medför även en minskad livskvalitet för klienterna (Skårner & Svensson, 2014). RFSU Malmö ser att ett lustbejakande perspektiv
kommer verka mindre skuldbeläggande och stigmatiserande för klienterna vilket kan förbättra effekten av samtalen. RFSU Malmö
menar att verksamheten kan bidra till en positiv och jämställd syn på sexualitet för personer med beroendeproblematik som riskerar att
utsättas och utsätta andra för sexuellt våld. Verksamheten innehåller fakta kring sexuell utsatthet, sexuellt våld och
maskulinitetsnormer. Vilket ger deltagarna nya redskap att identifiera och agera vid kännedom om våldsutsatthet och bemöta och
problematisera destruktiva maskulinitets- och våldsnormer. Regeringen fastslår att förebyggande arbete är av största vikt för att
motverka mäns våld mot kvinnor och annat våld i nära relationer (Regeringen, 2016).
Utvärderar ni er verksamhet och era metoder?
Ja
Hur utvärderar ni?
Alla moment under projektet kommer att utvärderas. Det innebär att projektledarna kontinuerligt utvärderar och reflekterar
tillsammans, att deltagarna på workshops och andra utbildningstillfällen fyller i skriftlig enkät och/eller utvärderar muntligt efter
avslutad insats och ger feedback under hela processen. Utvärderingarna kommer sammanställas och användas internt. Dessa kan även
göras tillgängliga för andra verksamheter och organisationer som vill använda materialet.
Beskriv hur ni arbetar med jämställdhet och jämlikhet i er verksamhet
I enlighet med demokratins idéer är alla människors lika värde och rättigheter en självklarhet för RFSU Malmö. Den verksamhet som
RFSU Malmö bedriver har ett frihetsperspektiv och ett rättighetsperspektiv på sexualiteten som utgår ifrån allas frihet att vara, frihet
att välja och frihet att njuta.
Feministiska, antirasistiska och intersektionella perspektiv utgör en särskild viktig grund i RFSU Malmös arbete. Makt är i regel
ojämlikt fördelad mellan könen. Det innebär att män har en oproportionerligt stor del av makten över sexualitet och reproduktion.
Ojämlikhet mellan könen är emellertid inte den enda maktordningen som påverkar handlingsutrymme kring sexuella och reproduktiva
rättigheter. Normer kring sexualitet och relationer samverkar med andra faktorer- exempelvis ålder, funktions, ursprung, religion,
klass, sexuell läggning och könsuttryck och könsidentitet.
RFSU Malmös utgångspunkt är att alla har rätt till kunskap om kropp, sexualitet och relationer för att fatta informerade beslut om sin
hälsa. I vår verksamhet bedriver vi antidiskriminerande, normkritiska och tillgängliga kunskaps- och informationsinsatser där vi vill
främja jämlikhet och jämställdhet.
Vänder sig organisationen till barn och unga?
Ja
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Beskriv hur ni ger barn och unga möjlighet att påverka
Beskriv hur
barn och unga kan påverka och forma verksamheten
ni återkopplar deras synpunkter till dem
ni återkopplar resultatet av deras synpunkter.
RFSU Malmö är en medlemsorganisation där alla medlemmar har möjlighet att påverka organisationen genom att delta på årsmötet.
Vidare genomför RFSU Malmö löpande uppföljning av verksamheten som riktar sig till unga och unga vuxna (exempelvis
sexualupplysningspass i skolor och på fritidsgårdar) i samband med genomförande av aktiviteter. Detta görs genom anonymiserade
skriftliga enkäter vid slutet av aktiviteten och ger en bild av hur deltagarna upplever RFSU Malmös utbildningsinsatser.
Sammanställning av antal utbildningsinsatser och och deltagare görs kontinuerligt och ger en tydlig översikt av verksamheten och
dess måluppfyllnad. Genom kontinuerlig uppföljning ges möjlighet att anpassa och förbättra insatserna.
Den verksamhet som denna ansökan avser kommer dock inte huvudsakligen rikta sig till unga, däremot kommer unga vuxna (18-30
år) nås genom verksamheten.

Beskriv hur er verksamhet är ett komplement eller alternativ till Malmö stads insatser för målgruppen inom det
sociala området
Genom samverkans med flera verksamheter kan vi nå klienter med stor variation. Vissa personer skulle vi inte kunna nå genom enbart
frivilligorganisationer och andra skulle vi inte nå via exempelvis Malmö Stad. Vi ser också att eftersom personer med erfarenhet av
beroende, hemlöshet och sex mot ersättning är en grupp som ofta står långt ifrån samhällets stödinsatser (exempelvis hälso - och
sjukvård) är det viktigt att nå gruppen där det går.
RFSU Malmö genomför allt sitt arbete med utgångspunkt i ett lustperspektiv, vilket också medför ett större fokus på hälsa, inte enbart
frånvaro av våld och social utsatthet. Larsson (2013) skriver att de hemlösa kvinnor som deltog i hennes studie efterfrågade möjlighet
att prata om det positiva kring sex och att professionella de mötte ofta hade utgångspunkten att sex var något de enbart utsattes för.
Vidare vill vi lyfta RFSU Malmös normmedvetenhet och vana att leda samtal ur ett intersektionellt perspektiv, vilket vi menar gynnar
både män, kvinnor och andra.
Vare sig hälso- och sjukvård, socialtjänst eller andra frivilligorganisationer som riktar sig till målgruppen här ett primärt fokus på
sexualitet och sexuella rättigheter, trots gruppens utsatthet. Vi ser därför att RFSU Malmös verksamhet är ett gott komplement till
andra insatser.

4. Demokratisk värdegrund
Jag intygar att den organisation som jag ansöker om organisationsbidrag för uppfyller ovanstående.

5. Ekonomi från verksamhetsåret 2020
Organisationens utgifter och intäkter 2020
OBS: Alla ekonomiska uppgifter ska gälla organisationens lokala verksamhet och organisation, ej verksamhet och organisation på
nationell nivå.
Skriv in totala beloppet eller antalet i rutorna
Organisationens totala intäkter verksamhetsåret 2020

5991223

Totala intäkter från medlemsavgifter verksamhetsåret 2020

66000

Totala lokalkostnader verksamhetsåret 2020

279884

Antal anställda under verksamhetsåret 2020

8

Totala personalkostnader under verksamhetsåret 2020

4451173

Har organisationen kollektivavtal för anställda?
Ja
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Har er organisation sökt och blivit beviljade bidrag från någon annan myndighet under verksamhetsåret 2020?
Exempelvis Region Skåne, Länsstyrelsen, MUCF, Allmänna Arvsfonden, Socialstyrelsen.
Ja
Uppge alla myndigheter och summa av bidrag
Folkhälsomyndigheten 2600000
Region Skåne 135000
Socialstyrelsen 500000
Länsstyrelsen 374000
MUCF 740000
Jämställdhetsmyndigheten 600000
Har er organisation sökt och blivit beviljade bidrag från någon annan nämnd eller från kommunstyrelsen i Malmö
stad under verksamhetsåret 2020?
Exempelvis fritidsnämnden, kulturnämnden eller funktionsstödsnämnden.
Ja
Uppge alla nämnder och summa
Funktionsstödsförvaltningen för Cafékvällar riktade till personer med intellektuell funktionsnedsättning
35 000 för 2020
10 000 för 2021
Har organisationen förfallna skulder till Skatteverket, Malmö stad eller Kronofogden?
Nej
Har organisationen sålt tjänster till Malmö stad under verksamhetsåret 2020?
Ja
Vilka tjänster och till vilken verksamhet i Malmö stad?
RFSU Malmö tar betalt för vissa uppdrag. Då handlar det oftast om symboliska summor för att täcka kostnader för resa, arvodering av
informatörer osv. De tjänster som RFSU Malmö har sålt till Malmö Stad är sexualupplysningspass på skolor, LSS-verksamheter samt
andra utbildningsinsatser.
Verksamheten som denna ansökan avser kommer vara kostnadsfri för samverksansorgansisationer (behandlingverksamheter,
frivilligorganisationer, boenden för hemlösa osv) vid bifall av ansökan.
Säljer organisationen tjänster till Malmö stad under 2021?
Ja
Vilka tjänster och till vilken verksamhet i Malmö stad?
Samma som 2020
Planerar organisationen att sälja tjänster under 2022?
Ja
Vilka tjänster och till vilken verksamhet i Malmö stad?
Samma som 2020

6. Bilagor
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Fastställd verksamhetsberättelse för 2020
RFSU Malmo&#776;s verksamhetsbera&#776;ttelse 2020_slutversion.pdf (508 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

Fastställd resultaträkning för 2020
A&#778;rsboksslut 2020 - sign.pdf (543 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Fastställd balansräkning för 2020
A&#778;rsboksslut 2020 - sign.pdf (543 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Revisionsrapport för 2020 (underskriven av revisor samt underskriven av auktoriserad revisor om bidraget
uppgår till 250 000 kr eller mer)
Revisonsbera&#776;ttelse 2020 sign.pdf (210 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Preliminär budgetplan för 2022
Prelimina&#776;r budgetplan 2022 - Malmo&#776; Stad Sociala omra&#778;det.pdf (55 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Preliminär verksamhetsplan för 2022
Prelimina&#776;r Verksamhetsplan RFSU Malmo&#776; 2022.pdf (86 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Årsmötesprotokoll för 2021 (underskrivet)
A&#778;rsmo&#776;tesprotokoll 20210221.verified (1).pdf (327 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Protokoll från konstituerande styrelsemöte för 2021 (underskrivet)
Protokoll RFSU Malmo&#776; Konstituerande Styrelsemo&#776;te 210221.pdf (295 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Organisationens stadgar
Från och med ansökan inför verksamhetsåret 2020 ska alla ansökande organisationer skicka in sina stadgar, även de som tidigare har
skickat in sina stadgar.
stadgar-rfsu-2019.pdf (347 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Är det första gången er organisation ansöker om Malmö stads organisationsbidrag inom det sociala området?
Nej

7. Övriga upplysningar
Annan information som kan vara bra för arbetsmarknads- och socialnämnden att känna till
Önskar ni förtydligande eller kompletteringar är ni välkomna att höra av er!

8. Intyga uppgifter och information
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Jag intygar att samtliga uppgifter i ansökan är riktiga
Ja

Jag intygar att ansökande organisation har tagit del av riktlinjerna för arbetsmarknads- och socialnämndens
organisationsbidrag inom det sociala området.
Ja
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rfsu Malmö:s
Verksamhetsberättelse
År 2020
Året då vi fick lära oss att ta hand om varandra på
avstånd, mötas digitalt samt andas ut och reflektera.
Vi lärde oss även hur humanitära kriser kan kasta oss
tillbaka till steg ett, men att mobilisering kan skapa
alternativ som gör oss bättre rustade att klara av
nya utmaningar.
Vid slutet av 2020 hade vi ökat med 127 nya
medlemmar och därmed slagit vårt eget
medlemsrekord, i år igen!

Scanna QR-koden för att se RFSU Malmö:s årsfilm 2020!
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Ordförande har ordet
2020 var ett ovanligt år för alla men även för vår verksamhet i RFSU Malmö. Vi har nog aldrig
antagit så många styrdokument, varit så många medlemmar eller träffats så ofta - om än
digitalt.
Under 2020 hände mycket och allt var ändå som vanligt fast inget var sig likt, och det
speglas i verksamhetsberättelsen. Liksom många andra klättrade vi på den digitala stegen
och lärde oss göra mycket vi brukar göra i samma fysiska rum på distans - social och digital.
Sex för Alla producerade nya upplysningsfilmer. Barnvagnsmarschen genomfördes som
individuella marscher och vi synliggjordes i det offentliga rummet med en station. Istället för
en begränsad grupp som samlades på en plats och en tid var det nu hundratals som såg våra
inlägg med filmer från våra talare. Våra föreläsningar med Forskarnätverket och Framtidens
sex filmades eller sändes direkt och när vi åter kan hålla fysiska öppna sammankomster kan
vi nu bättre tillgängliggöra våra verksamheter för fler och de som inte kan vara med på just
den platsen och tiden. Vi presenterar även verksamhetsberättelsen under årsmötet med en
film.
Nya verksamheter och samarbeten i projekt som Spektrum: Sex tillsammans med Autismoch Aspergerföreningen Skåne och SRHR i Beroendevård ledde till nya möten och arenor
för sexualupplysning. Tillsammans med Mensen startades en studiecirkel om mens och vi
menssäkrade våra toaletter lagom till att nästan ingen besökte dem på grund av pandemin.
Det är en viktig markering till alla som besöker våra lokaler - både till de som kan behöva ett
eller som kan få en tanke om att det borde vara lika självklart som att ha plåster i första
hjälpen kit. Det är ett exempel på när vi är som bäst. Vi samarbetar och stärker. Vi hjälper till
att förändra normer och strukturer i samhället, vi hittar tillsammans sätt att skapa en smula
mer välkomnande plats att vara på när nu inte hela världen är det än.
Det kommer en tid efter pandemin när våra lärdomar kan vara det vi bär vidare förutom
minnena av hur nära och kära drabbats. Det är alltid lika häftigt att se vår
verksamhetsberättelse växa fram, och även om vi inte lyckas få med precis allt vi gjort så är
det en påminnelse om allt vi har åstadkommit tillsammans trots pandemin och är något som
kan motivera dig och mig inför det nya året.
Vi alla gör RFSU Malmö till vad det är tillsammans och när vi människor tänker och agerar
tillsammans förändrar vi världen.
TACK till alla medskapare - som förtroendevald, anställd, informatör och medlem är det du
som gör RFSU Malmö och vårt viktiga arbete möjligt. 💜
Lila Johansson
Ordförande, RFSU Malmö
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Om RFSU Malmö
Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU, är en ideell organisation för sexualupplysning
och sexualpolitik som grundades 1933. RFSU är en medlemsorganisation med ett tjugotal
lokalföreningar runt om i Sverige.
RFSU utgår från övertygelsen om att sexualitet och relationer har en central roll för individ
och samhälle. RFSU har ett rättighetsperspektiv på sexualitet som utgår ifrån allas frihet att
vara, frihet att välja och frihet att njuta. RFSU vill verka för att sprida en kunskapsbaserad
och öppen syn på sex och relationer. Feministiska och intersektionella perspektiv utgör en
viktig grund i RFSU:s arbete.
RFSU Malmö, grundad 1934, är en av de äldsta lokalföreningarna i landet och är verksam i
hela Skåne. RFSU Malmö:s lokalförening arbetar ideellt och professionellt. RFSU Malmö:s
ideella verksamhet arbetar med politisk påverkan, medlemsengagemang och folkbildning.
RFSU Malmö:s professionella verksamhet utgörs av olika projekt med anknytning till RFSUs
syn på sexualitet och relationer som genomförs av anställda socionomer, folkhälsovetare,
genusvetare och sexologer. RFSU Malmö:s professionella verksamhet består av
socionomer, folkhälsovetare, genusvetare och sexologer som arbetar med olika projekt och
verksamheter. Till den professionella verksamheten hör även en kommunikatör och
arvoderade sexualupplysare, inom RFSU kallat informatörer. Arbetet utgår både från
omvärldsanalyser och identifierade behov, samt medarbetarnas intresse och kompetens.
RFSU Malmö erbjuder utbildningsinsatser och sexualupplysning till unga, unga vuxna och
vuxna i särskild riskutsatthet samt till yrkesverksamma som arbetar med dessa målgrupper.
•

RFSU Malmö stimulerar och stöttar engagemang i sexualpolitiska frågor, genom
exempelvis föreläsningar, studiecirklar, utbildningar samt deltagande i kampanjer
och evenemang.

•

RFSU Malmö agerar proaktivt såväl som reaktivt i lokala, nationella och
internationella sexualpolitiska frågor genom nätverk och omvärldsbevakning.

•

RFSU Malmö har en tradition av att arbeta för att nå riskutsatta grupper och grupper
som på olika sätt inte får sina sexuella och reproduktiva rättigheter tillgodosedda.

Vid årsskiftet 2019/2020 hade RFSU Malmö 639 betalande medlemmar, en ökning med
hela 181 medlemmar sedan förra årsskiftet.
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Förtroendevalda
Den 23 februari 2020 hade RFSU Malmö sitt årsmöte där det närvarade 23 röstberättigade
medlemmar. Vid årsmötet valdes följande personer till förtroendeposter av medlemmarna:

Styrelsen
Ordförande: Lila Johansson
Ledamot: Ellen Sturesson (vice ordförande)
Ledamot: Maya Bohr (sekreterare)
Ledamot: Josefin Björck (kassör)
Ledamot: Mats Jonsson
Suppleant: Mikael Hammarskjöld
Suppleant: Natasha Wrang
Suppleant: Ylva Tronde
Suppleant: Marek Lakatos (lämnade sitt uppdrag i mars 2020)

Valberedning
Ledamot: Lilly Mattsson
Ledamot: Johanna Dahl (lämnade sitt uppdrag i oktober 2020)
Suppleant: Sarah Bodelsson

Revisorer
Auktoriserad revisor: Annika Bern
Suppleant revisor: Ulrika Backenskiöld
Lekmannarevisor: Emil Rissve
Suppleant lekmannarevisor: Mimmi Garpebring
Sedan årsmötet 2020 har styrelsen haft en planeringshelg (14–15 mars) och genomfört 11
protokollförda ordinarie möten. Styrgruppen (ordföranden + 2 ledamöter) har dessutom
hållit en rad (varav 16 protokollförda) möten tillsammans med verksamhetschef för att
förbereda ärenden (t.ex. personalfrågor) inför ordinarie styrelsemöten. I oktober träffades
även styrelsen tillsammans med medarbetare för en intensiv och kreativ planeringsdag. Då
pandemin covid-19 bröt ut i början av året har det inneburit att majoriteten av mötena har
blivit digitala.
Till följd av minskade utåtriktade aktiviteter har styrelsen tillsammans med RFSU Malmö:s
medarbetare använt tiden åt att göra aktiviteter och arbete som genomförs digitalt som
bland annat att se över styrdokument för organisationen och uppdatera RFSU Malmö:s
hemsida. Under året har bland annat arbetsordningen (delegation-, attest- och
beslutsordning) uppdaterats. Dessutom har styrelsen beslutat om en rad policies kring
löner, resor, integritet och IT.

4

Medarbetare
Under året 2020 har nio personer varit hel- eller deltidsanställda hos RFSU Malmö. I RFSU
Malmö:s lokal på Södra Förstadsgatan 66 har åtta av personerna arbetat inom diverse
projekt och verksamheter. I RFSL Rådgivningen Skånes lokaler på Drottninggatan 36 har en
medarbetare arbetat på den Sexualterapeutiska Mottagningen Skåne. Mottagningen är ett
samarbete mellan RFSU Malmö och RFSL Rådgivningen Skåne och i partnerskap med
Region Skåne. Mer information om de olika projekten och verksamheterna under rubriken
“Det professionella arbetet”.

Projekt och verksamheter
Verksamhetschef: Emma Skarpås
Kommunikatör/administratör: Maria Kim Persson
Ekonom: Kristina Ekberg (konsult)
Projektledare: Alle Hammarstedt
Projektledare: Anette Grander
Projektledare: Anna Lilja
Projektledare: Becky Nelson
Projektledare: Johanna Selander
Projektledare: Yahia Saleh (slutade juli 2020)
Psykolog och verksamhetschef för Sexualterapeutiska mottagningen i Skåne: Gunnel
Brander (slutade januari 2021)
RFSU Malmö har även ett 30-tal timanställda sexualupplysare/informatörer som varit
aktiva under 2020.

Ekonomi
RFSU Malmö:s ekonomi baseras i huvudsak på anslag för att genomföra olika projekt. Vi har
de senaste åren sökt och beviljats medel för ett stort antal projekt. 2020 hade RFSU Malmö
åtta
finansiärer
för
längre
och
kortare
projekt;
Folkhälsomyndigheten,
Jämställdhetsmyndigheten, Länsstyrelsen Skåne, Socialstyrelsen, Region Skåne, Malmö
stad, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor samt RFSU:s riksförbund. Tre av
projekten löper även under 2020. Totalt erhöll verksamheten 5,1 miljoner kronor. Se tabell
på nästa sida för föreningens intäkter.
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Intäkter 2020
Bidrag från Folkhälsomyndigheten
Bidrag Admin/Kommunikation

2 600 000
200 000

Bidrag från Malmö Stad

35 000

Bidrag från Riksförbund

424 492

Bidrag Region Skåne/ Coronaanpassning

135 000

Bidrag från Socialstyrelsen Beroende

500 000

Bidrag från Länsstyrelsen

662 306

Bidrag från MUCF

740 000

Bidrag från Jämställdhetsmyndigheten

600 000

Mottagna bidrag för användning kommande år

−758 040

Mottagna bidrag för återbetalning
Summa

−12 817
5 125 941
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Det ideella arbetet
Studiecirklar
Mensbildning
I samarbete med organisationen Mensen skapade RFSU Malmö en studiecirkel om mens
som kom att kallas för Mensbildning. Den planerades att bestå av fem träffar och målet var
att deltagarna skulle få ökad kunskap om menskroppar, mensproblem, menshistoria och att
se menstruation ur olika perspektiv som till exempel funktionalitet och trans. Två träffar
genomfördes i februari och mars med sex respektive fyra medlemmar. Därefter blev
dessvärre Mensbildning inställt och uppskjutet tills vidare på grund av covid-19.
Studiecirkeln startar igen under februari/mars 2021, läs mer under Vad händer 2021?

Under året har RFSU Malmö även passat på att menssäkra toaletterna på vårt kontor.
Numera finns det alltid mensskydd tillgängligt för den som behöver. Vi har även ett menskit
som vi kan ha med vid utåtriktade aktiviteter.

Bokcirkel om maskulinitet
I januari 2020 släpptes boken “Männen i mitt liv” som är
skriven av Sofia Rönnow Pessah. Boken berör frågor om
sexualitet, gråzoner, köns- och relationsnormer. RFSU
medlemmar har startat en digital bokcirkel som har utgått
ifrån boken. Medlemmar har samlats för att samtala och
diskutera bokens olika teman.
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På gång - en ny studiecirkel?
Under året har vi planerat för en studiecirkel som ska vända sig till personer som har
erfarenhet av vulva- och vaginarelaterade smärtsyndrom. Med anledning av covid-19 har vi
valt att skjuta upp studiecirkeln. Håll utkik och hör av dig om du är intresserad av att vara
med.

Barnvagnsmarschen
RFSU har sedan 2010 årligen anordnat kampanjen Barnvagnsmarschen mot
mödradödlighet tillsammans med lokalföreningar och privatpersoner över hela landet. Varje
år samlas tusentals människor på ett femtiotal orter i hela landet för att tillsammans
manifestera mot mödradödlighet. Den 22–27 oktober 2020 marscherade över 3000
personer i hela Sverige mot mödradödlighet.
I år var temat barnmorskan och vi satte därför extra fokus på barnmorskans viktiga roll för att
minska mödradödligheten under parollen “Ingen ska behöva föda ensam - barnmorskor
räddar liv”.

I år gick vi själva tillsammans
År 2020 fick Barnvagnsmarschen ett nytt koncept som var anpassat för att ta hand om
varandra under rådande världsläge med Covid- 19. Alla som deltog fick gå sin egen
barnvagnspromenad för att undvika samling i större grupper. Alla deltagare kunde sedan
lägga in sin marsch i RFSU:s gemensamma karta. Tillsammans var vi över 3 000 personer
som gick en barnvagnspromenad.

Ambassadörerna
Ambassadörer för barnvagnsmarschen fanns på många
platser i landet. I Malmö fanns de på plats vid Triangeln
under två eftermiddagar där förbipasserande kunde få
tanka kunskap om mödradödlighet, få information om
Barnvagnsmarschen och ta chansen att få ett av våra fina
regnskydd eller en väska.

Mödradödlighet på sociala medier
Flera talare och konstnärer berättade om olika aspekter av och gav kunskap om
mödradödlighet genom videoklipp som presenterades på sociala medier.
Frida Trönnberg, yogalärare med specialinriktning mot bäckenbotten, gjorde en workshop
där Frida guidade och gav verktyg för att finna sin bäckenbottenmuskulatur. Frida
Trönnberg finns på @heltunderliv på Instagram.
Joakim Månsson Bengtsson berättade i sitt videoklipp om sitt arbete som lokal samordnare
för Läkare i Världen och hur organisationen arbetar med mödradödlighet.
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Kristina Turner från nätverket Föda lugnt höll också ett tal. Föda lugnt sprider kunskap
genom blogginlägg och debattartiklar för att verka för förbättring av nuvarande
förlossningsvård.
Två politiker i Region Skåne (Centerpartiet och Kristdemokraterna) deltog även med varsitt
videoklipp där de berättar hur de arbetar för att förbättra förlossningsvården och minska
mödradödligheten.
RFSU Malmö:s informatör Paola Lilja berättade om vad en barnmorska är och gör.
Barnmorskorna Roxana Leyton, Pinar Dal och Soledad Quintana berättade i sina respektive
videoklipp om sin vardag som barnmorska, om verkligheten inom mödravården och om
varför aborträtt är en mänsklig rättighet.
Årets kampanj avslutades med en inspelad version av den fantastiskt roliga och informativa
föreställningen om fittan/snippan, skapad av den Malmöbaserade frigruppen
Kroppsklubben, som arbetar med dans och scenkonst för barn och unga.

Föreläsningar
Forskarnätverket - Föreläsning om preventivmedel
RFSU Malmö har i samarbete med RFSU:s forskarnätverk anordnat 3 live streamade
föreläsningar med forskare från Lunds Universitet. Marie Larsson gav en digital föreläsning
om preventivmedel och om sin doktorandforskning Pasts, presents, futures - exploring
young adult’s contraceptive work in Sweden. Julia Bahner föreläste om sexuellt
medborgarskap ur ett funktionalitetsperspektiv, baserad på sin bok Sexual Citizenship and
Disability - Understanding Sexual Support in Policy, Practice and Theory. Mia Kolak
presenterade
sin
forskning
med
titeln:
Den
svenska
modellen
för
preventivmedelsrådgivning - Barnmorskan som utbildare och facilitator.
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Framtidens Sex - på distans
Under våren 2020 presenterades en ny upplaga av 2019 års succé av föreläsningsserien
"Framtidens Sex", denna gång digitalt. Föreläsningarna sändes live och publicerades på
RFSU Malmö:s Facebooksida och RFSU Malmö:s Youtube-kanal där de även går att se i
efterhand.

Följ QR-koden för att komma till spellistan av
de
tillgängliga
inspelningarna
av
föreläsningsserien Framtidens sex, på RFSU
Malmö:s Youtube.

Framtidens Sex: Pandemi
Den första föreläsningen ägde rum den 1 oktober då Maya Bohr och Anna Lilja från RFSU
Malmö samtalade om sex och relationer under en pandemi. Hur går det för sig när en ska
dejta och ha sex under en pandemi? Hur ska en förhålla sig till riktlinjerna, vilka riktlinjer finns
egentligen, och hur påverkar de våra dejtingvanor och sexliv? Det var några av de frågor som
Anna och Maya diskuterade.

Framtidens Sex: Rusmedel
Den andra föreläsningen var ett panelsamtal och hade tema: Rusmedel. Samtalet
fokuserade på vikten av sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) inom frågor
som rör droganvändning, sambandet mellan politik, rusmedel och sex samt hur droger
påverkar människors sexliv - både ur ett historiskt perspektiv och idag. Panelsamtalet
modererades av Maya Bohr från RFSU Malmö och bestod av följande panelister: Torkel
Richert - forskare och föreläsare inom socialt arbete på Malmö Universitet, Emil Briones
Ahlen - kurator och projektledare på RFSL rådgivningen Stockholm och Anna Lilja projektledare och sexualupplysare på RFSU Malmö.

Framtidens Sex: Unga, sex och internet
Den sista föreläsningen under hösten hade temat unga och internet och föreläsare var ingen
mindre än docent Elza Dunkels. Elza har forskat om barns och ungas nätanvändning sedan
slutet på 1990-talet och arbetar, utöver sin forskning, med att folkbilda och delta i
samhällsdebatten kring barns och ungas rättigheter till digital kompetens och porrfilter.
Elzas föreläsning drog många tittare både live och i efterhand. Efter föreläsningen
modererade RFSU Malmö:s styrelseledamot Josefin Björck en live frågestund för tittarna
med Elza.
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Grundutbildning - för första gången digitalt och nationellt
En av de positiva följderna av ett år på distans har varit att allt fler aktiviteter som anordnas
digitalt har blivit tillgängliga för alla medlemmar i hela RFSU som befinner sig i på olika håll
i Sverige och i resten av världen. En aktivitet som RFSU Malmö alltid brukar anordna är en
grundutbildning för medlemmar som vill engagera sig mer i föreningen. Grundutbildningen
handlar om RFSU:s historia, vad RFSU är för organisation och hur en kan engagera sig i
sexualpolitiskt arbete. Under 2020 har det börjat genomföras digitala grundutbildningar. I
år kunde medlemmar i Skåne delta i RFSU:s nationella grundutbildning som skedde digitalt.

Medlemskväll med RFSU Malmö
Den 21 november samlades sju engagerade medlemmar för en digital medlemskväll. Både
nytillkomna medlemmar liksom medlemmar som varit i organisationen många år träffade
varandra för samtal om världsläget och på vilket sätt en kan engagera sig i RFSU Malmö.
Resultatet av kvällen blev bland annat att planera en ny medlemskväll redan i januari 2021.

Samtal om abort med Amnestys kvinnorättsgrupp
Den 13 december höll Amnestys kvinnorättsgrupp ett
digitalt samtal om abort. Bland paneldeltagarna fanns
RFSU Malmö:s Maya, Alicia från Kvinnorättsgruppen
Malmö och Johanna från Amnestys Kvinnorättsgrupp
Göteborg. Samtalet utgick från ett quiz som Alicia och
Maya hade samarbetat om inför den internationella
aborträtt dagen den 28 september. Quizzet hade skickats
ut till gymnasieelever i Skåne Region samt delats på
sociala medier. Det utmynnade i en spännande diskussion
om bland annat aborträttens historia och om hur
abortfrågan påverkats av COVID-19 krisen - både på
nationellt och globalt plan. Samtalet finns på RFSU
Malmö:s Instagram under “Höjdpunkter”.
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Det professionella arbetet
Generellt om verksamheten
Sedan några år tillbaka har RFSU Malmö en stabil arbetsgrupp med låg personalomsättning.
Under året har nio personer varit hel- eller deltidsanställda. Utöver dessa har ett 30-tal
informatörer arbetat med sexualupplysning på olika sätt. Verksamheten har även haft en
praktikant. Under året har en person avslutat sin tjänst och en person gick i pension i januari
2021.

Stabilitet och trygghet
2020 har RFSU Malmö fortsatt arbetet med att vara en stabil arbetsgivare med modiga
anställda som gör relevanta insatser inom SRHR. För detta arbete finns en verksamhetschef,
en kommunikatör/administratör på deltid samt en ideell styrgrupp. Båda tjänsterna syftar
till att skapa en stabil och tydlig verksamhet. För att kunna vara en trygg arbetsgivare har
flera system utvecklats och anpassats under året. Vi har exempelvis,
• bytt ekonom och justerat bokföringssystem
• bytt tidredovisningssystem och lönekontor
• bytt teleleverantör och fått telefonväxel
• tagit fram och implementerat policys
• förtydligat och dokumenterat rutiner och arbetssätt.
Förutom insatserna ovan har det administrativa arbetet även haft fokus på av- och
ombokningar av sexualupplysningspass, förändring av rutiner samt anpassning av insatser
och marknadsföring till nya beslut kring verksamheten som tagits i samråd med Smittskydd
Skåne.
De anställdas arbetsmiljö har varit viktig med anledning av covid-19. Verksamhetschef och
arbetsmiljögrupp har därför genom systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) genomfört ett
flertal insatser för att tillförsäkra en god fysisk, digital och psykosocial arbetsmiljö. Exempel
på insatser är riskbedömningar individuellt och i arbetsmiljögruppen; utbildningar och
samtal om digital mötesteknik; digitala morgonmöten; utökade avstämningar med chef;
hemarbete; förbättringar av hemarbetsmiljön; handledning; workshops om roller och behov;
extra friskvårdsbidrag och extra friskvårdstid.
På årsmötet 2020 antogs tema Tillgänglighet och funktionalitet som fokusområde för
verksamheten. Några insatser har gjorts, däribland workshop om bemötande av personer
med intellektuella funktionsnedsättningar. Flera insatser har endast utförts delvis samt
avbokats med anledning av pandemin och prioriteringar.

Folkhälsomyndigheten
RFSU Malmö:s hiv/STI preventiva verksamhet har under 2020 skett inom två olika
delområden och finansieras av Folkhälsomyndigheten. Delområde ett har inneburit
sexualupplysning till unga och unga vuxna i riskutsatthet i Skåne. Delområde två har
inneburit processinriktade utbildningar riktade till yrkesverksamma, som i sin verksamhet
möter riskutsatta unga och unga vuxna i Skåne.
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Delområde 1 - Sexualupplysning med unga och unga vuxna
RFSU Malmö har under 2020 utbildat nya informatörer och genomfört
sexualupplysningspass på LSS-verksamheter, skolor och andra mötesplatser i Skåne.

Sexualupplysning på LSS-verksamheter
“Sex för Alla” är RFSU:s informatörsverksamhet riktat till personer som bor på ett LSSboende eller jobbar på en daglig verksamhet. Vi har utbildningar inom sex, relationer och
kärlek som är två timmar var och vi besöker varje verksamhet två gånger. Under 2020 har vi
utbildat 29 unga och unga vuxna som lever med en normbrytande intellektuell
funktionsvariation. Dessa utbildningar har hållits på fyra olika verksamheter i Malmö,
Klippan och Landskrona.
Sex för Allas informatörsverksamhet är ett samarbete mellan Föreningen Grunden Malmö
och RFSU Malmö. Flera av Sex för Allas informatörer har själva en normbrytande
intellektuell funktionsvariation. Sex För Alla har i dagsläget 7 aktiva informatörer som har
träffats vid 6 tillfällen för utbildning och vidareutbildning. Informatörerna har även deltagit
i RFSU Malmö:s Informatörs-Afterwork.

Sex för Allas nya filmer
Under hösten 2020 tog Sex för Alla fram fyra nya filmer i syfte att tillgängliggöra digital
sexualupplysning och digitalisera Sex för Allas arbete. Filmerna har tema Relationer, Sex,
Onani och Kondomskola. Filmerna ligger på RFSU Malmö:s Youtube och har mottagit
mycket positiv feedback både från Sex för Allas målgrupp och den personal vi möter.

Följ QR-koden för att komma till Youtube-spellistan för Sex För Allas nya filmer!

Sexualupplysning på skolor och andra mötesplatser för unga och unga vuxna
RFSU Malmö erbjuder skolor och andra mötesplatser för unga i Skåne två
sexualupplysningspass inom ramen för det hiv/STI preventiva arbetet. Baspass grundläggande sexualupplysning om sex, säkrare sex, lustanatomi, ömsesidighet och porr,
samt Lättare svenska-pass - sexualupplysning på lättare svenska. Dessa pass bokas in med
hjälp av RFSU Malmö:s administratör med syftet att strukturera bokningsarbetet samt
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frigöra värdefull tid till informatörsvård, återkoppling till skolor samt kvalitetssäkring av
pass.
RFSU Malmö har under 2020 utbildat 14 nya sexualupplysare (informatörer) och har sedan
tidigare ca 24 aktiva informatörer.
Under 2020 har RFSU Malmö:s informatörer och anställda träffat 850 elever genom
Baspass och 114 elever genom Lättare svenska- pass. Utöver passen har informatörer och
anställda träffat ca 440 elever och informerat om säkrare sex och kondomanvändning på
Rädda barnens "kärleken är fri-veckor" på skolor, Malmö stads torgmöten på
gymnasieskolor samt andra temadagar på skolor i Skåne.
Med anledning av covid-19 och att flera skolor har behövt stänga har RFSU Malmö, i
samverkan med RFSU:s förbundskansli och andra lokalföreningar, även påbörjat ett arbete
med digitalisering av RFSU:s baspass. Digitala baspass kommer skolor kunna boka under
2021.

Utveckling av sexualupplysning i särskola
Under 2020 har RFSU Malmö inom ramen för delområde två påbörjat arbete riktat till elever
i särskola. Arbetet syftar till att på sikt ta fram upplägg som möjliggör för särskolor att boka
sexualupplysning på samma sätt som andra skolor. Under 2020 har RFSU Malmö besökt två
högstadieklasser för elever med autism i Malmö samt genomfört en temadag för elever på
en gymnasiesärskola i Ystad. Dessa besök har varit del i att ta fram och utvärdera nya
övningar och arbetssätt för att möta målgruppen. Arbetet kommer fortsätta under 2021.

Delområde 2 - Utbildningar till yrkesverksamma
Socialt arbete
Yrkesverksamma inom socialt arbete har deltagit i både längre processinriktade
utbildningar och kortare utbildningsinsatser. Utbildningarna syftar till att öka kunskapen
kring socialt arbete kopplat till sexuell hälsa och sexualitet, samt öka beredskapen hos
yrkesverksamma att aktivt arbeta med och samtala om sexuell hälsa, hiv/STI och
sexualitetsfrågor i mötet med klienter. Under 2020 har såväl socialsekreterare,
behandlingspersonal som jourhem/familjehem genomgått utbildningar kring sexualitet och
socialt arbete.
På grund av den rådande pandemin har de fysiska utbildningsuppläggen gjorts om till
digitala upplägg. För att möjliggöra fysisk distans har även externa lokaler utnyttjats. Två
utbildningstillfällen inom ramen för processutbildningar har genomförts digitalt istället för
fysiskt. En verksamhet (utredande socialsekreterare) delade upp arbetsgruppen i två där en
grupp deltog fysiskt medan den andra gruppen genomförde utbildningstillfällena digitalt.
Inom ramen för verksamheten har 5 processutbildningar om 3 utbildningstillfällen x 3 h samt
uppföljningsträffar arrangerats. Utöver detta har även kortare och behovsanpassade
utbildningar samt handledningstillfällen genomförts för bl.a. familjehemssekreterare och
socialsekreterare i Skåne.
Sammantaget har verksamheten utbildat 112 yrkesverksamma från ungdomsboenden,
familjehem/jourhem och socialtjänst i Skåne.
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I samverkan med bl.a. Verksamheten Sexuell
Hälsa inom Malmö stad samt RFSU Malmö:s
nätverk för LSS-personal har det arrangerats 4
nätverksträffar för kontaktpersoner inom
nätverket SRHR och socialt arbete i Skåne. I
nätverket ingår drygt 50 kontaktpersoner
som arbetar inom socialt arbete i Skåne.
Nätverksträffarna har haft teman såsom Sex
mot ersättning och social utsatthet;
Transinkluderande jämställdhetsarbete; Att
prata sexualitet med placerade unga; samt
Unga och internet. Två av dessa 4
nätverksträffar har genomförts i samverkan
med Malmö stads verksamhet Sexuell hälsas
nätverk
för
socialsekreterare
och
familjehemssekreterare.
Denna samverkan initierades utifrån behov av tydligare samverkan mellan yrkesverksamma
inom HVB/ungdomsboenden och socialtjänsten, och är uppskattad och efterfrågad. På
grund av corona-pandemin och skärpta restriktioner har 2 av nätverksträffarna genomförts
digitalt.
Utifrån en externt genomförd utvärdering av verksamheten riktad till socialarbetare har
utbildningsupplägg samt nätverksträffar anpassats efter rekommendationer och slutsatser
i utvärderingen. Bland annat har arbetet med att ta fram en ekosystemkarta påbörjats i
samverkan med andra lokalföreningar inom RFSU. Då den professionella verksamheten fått
ställa om större delen av arbetet har planering kring ekosystem-kartan skjutits upp till 2021
då fysiska möten förhoppningsvis är möjliga. Även utbildningsupplägg har uppdaterats och
anpassats till utvärderingens rekommendationer, bl.a. genom att större fokus har lagts vid
konkret praktiskt arbete i relation till verksamheternas ordinarie uppdrag.

LSS-verksamheter
RFSU Malmö har genomfört personalutbildningar på fyra LSS-verksamheter i Malmö, och
totalt har 47 personer utbildats. Dessa processinriktade utbildningar är uppdelade i tre olika
pass som är två till tre timmar vardera. Därefter utser respektive personalgrupp en
kontaktperson, som bjuds in till RFSU Malmö:s nätverk för LSS-personal. Detta syftar till att
hålla igång ett kontinuerligt och aktivt arbete med SRHR-frågor på respektive verksamhet.
RFSU har hållit tre nätverksträffar där deltagarna har fått vidareutbildning inom normkritiskt
arbete, transinkluderande arbete samt sexköp och sexarbete. Två av dessa träffar har skett i
samarbete
med
nätverket
SRHR
och
socialt
arbete
i
Skåne.

Fritidsgårdspersonal
Under 2020 har personal som arbetar på fritidsgårdar i tre kommuner i Skåne utbildats för
att bli stärkta i sitt arbete med hiv/STI och sexuell hälsa. Totalt har 35 personer på 15 olika
fritidsgårdar i Kristianstad, Klippan och Svedala deltagit. Utbildningarna har genomfört
fysisk och digitalt.
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Motverka psykisk ohälsa hos Sex för Allas deltagare
Sex för Alla, som är ett samarbete mellan RFSU Malmö och Grunden Malmö tilldelades
under 2020 stöd från Region Skåne i syfte att motverka psykisk ohälsa och isolering till följd
av corona-pandemin. RFSU Malmö har med dessa medel kunnat utöka vårt stödjande
arbete som riktar sig till Sex för Allas deltagare. Detta har gjorts genom samtal via telefon,
chatt och video. Många personer med intellektuell funktionsnedsättning upplever
ytterligare isolering till följd av pandemin och många inställda aktiviteter. Vi har således
mötts av positiva reaktioner när vi kunnat erbjuda ökad digital kontakt, både i grupp och
individuellt. Inom ramen för projektet har RFSU Malmö även tryck upp större volymer av Sex
för Allas metoder som kan delas ut till LSS-verksamheter nu när Sex för Alla inte kan
genomföra uppdrag i samma utsträckning.

Sex för Allas Cafékvällar med stöd av Malmö Stad
Sex för Alla, som är ett samarbete mellan RFSU Malmö och Grunden Malmö har under 2020
anordnat fem cafékvällar, med finansiering från Malmö Stad. Cafékvällarna är riktade till
personer med normbrytande intellektuell funktionsvariation och har både ett socialt och
utbildande syfte. På grund av corona-pandemin tvingades Cafékvällarna anpassas utifrån
de rådande restriktionerna, det har inneburit att en arrangerades utomhus och två i
samarbete med ABF som kunde tillhandahålla en större lokal. Tre Cafékvällar fick dock
tyvärr ställas in helt och hållet. Under 2020 hade cafékvällarna tema film, forumteater,
grillning/dildokubb, dejting och speed-dejting. De två sista var förlagda på ABF och Sex för
Allas mest välbesökta Cafékvällar någonsin. Flera helt nya deltagare närvarande och Sex för
Alla hoppas att denna utveckling fortsätter när möjlighet finns att öppna upp Cafékvällarna
igen.

Bilder och citat från Cafékvällen med dejting-tema. Rena var vår dejtingcoach och Fredrik, Lesly och Mats
delade med sig av klokheter.

Spektrum: Sex
Spektrum: Sex är ett samarbete mellan RFSU Malmö och Autism- och Aspergerföreningen
Skåne. Projektet är finansierat av Jämställdhetsmyndigheten. Syftet med Spektrum: Sex är
att bidra till en god sexuell hälsa, jämställda och ömsesidiga relationer samt en tillvaro fri från
våld för personer med Autismspektrumtillstånd. Spektrum: Sex pågick under 2020 och har
även beviljats ett andra år vilket innebär att projektet kommer pågå, men i utvecklad form,
även under 2021.
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Under 2020 var projektets tre huvudsakliga aktiviteter:
•
•
•

Träffar och intervjuer med personer ur mål/referensgruppen och
med yrkesverksamma som möter målgruppen,
Processutbildningar för yrkesverksamma som möter målgruppen, samt
Samtalskvällar för målgruppen som arrangerats tillsammans med Autism- och
Aspergerföreningen Skåne.

Fyra gruppträffar och fyra intervjuer genomfördes under januari och februari 2020.
Resultatet från dessa har legat till grund för de fyra samtalskvällar som har arrangerats inom
ramen för projektet. Samtalskvällarna hölls till en början i Autism- och Aspergerföreningen
Skånes lokal i Malmö men fick sedan ställas om till digital form till följd av corona-pandemin
och striktare restriktioner. Samtalskvällarna har varit välbesökta och mycket uppskattade.
De fyra träffarna har haft följande teman: Mina rättigheter, HBTQ+, Relationer, dejting och
sociala koder samt Sex och kommunikation. Inom projektet utbildades även tre
verksamheter som möter personer med autismspektrumtillstånd, två LSS-verksamheter
och en gymnasiesärskola. Även dessa utbildningar fick genomföras delvis digitalt till följd av
corona-pandemin.
Spektrum: Sex har även mötts av viss medial uppmärksamhet. Projektet har bland annat
omskrivits i Göteborgsposten och Special Nest som är en webbtidning med fokus på
neuropsykiatri samt uppmärksammats inom RFSU och Autism- och Aspergerförbundet.

SRHR i Beroendevård
SRHR i Beroendevård pågick mellan juli och december 2020 med stöd från Socialstyrelsens
statsbidrag för utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer. Projektet syftade till
att förbättra den sexuella hälsan och motverka sexuellt våld och våld i nära relationer hos
personer med beroendeproblematik. Inom ramen för projektet genomgick anställda och
informatörer på RFSU Malmö kompetensutveckling kring sexualitet och sexuell hälsa
kopplat till beroendeproblematik. Utöver det har RFSU Malmö utbildat två
behandlingsverksamheter kring sexualitet, sexuell hälsa och sexuella rättigheter. På dessa
verksamheter har RFSU Malmö träffat både anställda och klienter som genomgår
behandling. Upplägget för klienter inspirerades av RFSU:s nationella arbete med
sexualupplysning på häkten och anstalter men RFSU Malmö har inom ramen för projektet
också tagit fram två nya samtalsmetoder kring sexualitet och beroendeproblematik.
Projektet har nått goda resultat och varit uppskattat.

Sex och samspel
Under 2020 har RFSU Malmö bedrivit två projekt för Länsstyrelsen Skåne, Sex och Samspel.
Projekten löper läsårsvis, september till och med juli. Under läsåret 2019/2020 bedrevs Sex
och Samspel i Skurups kommun. Lärare, elevhälsa och övrig skolpersonal på Nils
Holgerssongymnasiet samt Alléskolan i Skurup utbildades i främjande sexualundervisning
och metoder för att prata samtycke och ömsesidighet med elever. Parallellt med detta
planerades Vill du?-pass om samtycke, ömsesidighet och kommunikation med eleverna.
Corona-pandemin hindrade genomförandet av en majoritet av elevpassen, vilka istället
planeras att genomföras digitalt under våren 2021. Totalt träffade RFSU Malmö:s
informatörer ca 200 elever inom ramen för projektet, varav ca 20 var i Skurups kommun.
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Under läsåret 2020/2021 bedrivs Sex och Samspel i samarbete med Sjöbo kommun, där
RFSU Malmö:s administratör bistår projektet med viss administrativ stöttning i bokning av
sexualupplysningspass. Under 2020 har centrala elevhälsan utbildats i normer, HBTQ+
samt metoder för att prata sex, samtycke och kommunikation med elever. Under våren 2021
kommer digitala utbildningar och sexualupplysningspass genomföras med lärare, elever,
fritidspedagoger samt personal på kulturskolan i kommunen.

Säkrare i sexualitetsdebatten
Projektet Säkrare i sexualitetsdebatten pågår juli 2020 till juni 2021 och finansieras av
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Det är ett samarbete med RFSU
Stockholm, Göteborg, Uppsala och RFSU:s förbundskansli. Projektet syftar till att stärka det
förebyggande säkerhetsarbetet som bedrivs inom RFSU:s lokalföreningar. Detta sker
genom en kartläggning av behov av säkerhetsförebyggande åtgärder, ökad kunskap om
förebyggande säkerhetsåtgärder, framtagande av policys och rutiner för säkerhetsarbete,
samt stärkt samverkan med andra aktörer inom SRHR.
Under 2020 har en arbetsgrupp bildats och konsulter kontrakterats för att genomföra en
kartläggning. Utifrån denna har utkast till Säkerhetspolicy tagits fram, samt ett antal
handlingsplaner. Samtal och samverkan om säkerhet och riskhantering inom organisationen
har ökat. Projektet fortsätter under 2021 med utbildningar till anställda, förtroendevalda
samt chefer/nyckelpersoner.

Kommunikation och Sociala medier
Den digitala närvaron och dess betydelse har minst sagt fått en boost under 2020. Under
det gångna året har RFSU Malmö ökat och strukturerat sin närvaro i det digitala rummet.
Arbetet kring sociala medier har dels ökat i den professionella verksamheten och dels hittat
sin form i samarbetet med våra förtroendevalda. Kommunikationen har därför och därmed
kunnat presentera ett bredare och mer relevant flöde för just RFSU Malmö. I våra sociala
medier strävar vi bl.a. efter att:
•
•
•

Synliggöra och engagera kring RFSU Malmö:s ideella engagemang.
Synliggöra, förmedla kunskap och engagera kring de lokala projekt som RFSU
Malmö arbetar med dagligen och professionellt.
Fungera som kanal för RFSU:s nationella kampanjer och hjärtefrågor.

Med ovanstående punkter som mål har även
RFSU Malmö:s hemsida omarbetats och
lanserades i december 2020.

Följ gärna QR-koden för att ta en titt på
www.rfsu.se/malmo
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En nationell Kom-grupp
Under 2020, har det tagits steg mot ett starkare samarbete med RFSU:s förbund och
därmed har en informell Kom-grupp skapats. Gruppen syftar till att öka kontaktytor
nationellt, kunna skapa hållbara kontaktvägar och upprätthålla goda rutiner mellan
lokalföreningarnas kommunikatörer och ideellt ansvariga för sociala medier, men även med
RFSU förbundets kommunikationsenhet.

Några av våra sociala medier och det ni gillat mest!
Vår Facebooksida har ökat antalet följare med ungefär 154 personer 2020 och med tanke
på att våra evenemang varit nere i hälften så många som året innan, så kunde vi nästan inte
vänta oss mer. I vår slutna Facebookgrupp ”RFSU Malmö medlemmar” har vi godkänt hela
54 nya medlemmar detta år, och av gruppens 180 totalt har vi 122 aktiva och peppiga
medlemmar som interagerar med oss och varandra.
Under året engagerade sig våra följare mest i de nationella kampanjerna på vår
Facebooksida. Ni reagerade och agerade starkt mot Polens abortförbud och hjälpte RFSU
Malmö:s inlägg att nå över 1560 personer. Ni stod upp för aborträtten och gillade att vi
gjorde det tillsammans - med era delningar och gilla-markeringar nådde vi tillsammans ut till
1850 personer i ett enda inlägg.
Men allra mest hängde ni hos oss under
Barnvagnsmarschen 2020. Med ett späckat
schema, många likes och interaktioner så var det
Roxanna Leyton, barnmorska inom abortvård,
och hennes starka hälsning som ni gillade mest.
Era interaktioner gjorde att hennes hälsning
tillslut hade interagerat med över 4700
personer.

Följ QR-koden här intill för att komma till alla
fantastiska hälsningar som gjordes till förmån
för årets Barnvagnsmarsch och spridandet av
kunskap om mödravård och aborträtt.

RFSU Malmö:s Youtube-kanal blev också mer aktiv under 2020 och många av våra
inspelade evenemang delar vi där. Verksamhetsdelen Sex för Alla har dessutom producerat
flertalet filmer under de senare åren och är ett framgångsrikt format för att kunna nå och
tillgängliggöra information för målgruppen och personal som jobbar med målgruppen. Årets
filmer från Sex för Alla gjorde att vår kanal nådde nya höjder och Sex för Alla:s video om
onani har i skrivande stund 428 visningar, det är 422 visningar mer än genomsnittet!

Sexualterapeutiska Mottagningen i Skåne
RFSL Rådgivningen Skåne driver tillsammans med RFSU Malmö en sexualterapeutisk
mottagning. Det är en specialistmottagning i klinisk sexologi som vänder sig till hela Skånes

19

befolkning, oavsett sexuell identitet och könsidentitet. Mottagningen omfattar en
grundresurs på 1,8 heltidstjänster som under 2020 har varit fördelad på fyra personer:
1 leg psykolog/leg psykoterapeut/auktoriserad specialist i klinisk sexologi/specialist i klinisk
psykologi (anställd av RFSU Malmö) med anställningsgrad 75%.
1 leg psykolog/auktoriserad specialist i klinisk sexologi (NACS) 50% (anställd av RFSL
Rådgivningen).
2 leg psykologer med sexologisk vidareutbildning på masterprogrammet i sexologi på
Malmö Universitet på 20% (anställd av RFSL Rådgivningen).
Efter sommaren skedde en omfördelning av psykologerna som är anställda av RFSL
Rådgivningen Skåne: Två psykologer på 50% och en på 20%.
Utgångspunkten för verksamheten är att individens sexualitet, könsidentitet och sexuella
orientering är delar av våra jag som utvecklas och förändras livet igenom. Mottagningen har
sammantaget under 2020 utfört 930 bedömnings- eller behandlande samtal fördelat på 26
kvinnor och 39 män samt 17 transpersoner. Av kontakterna har 29 varit långtidsterapier och
56 har varit korttidsterapier, inkl. par och flersamma samt kortare bedömningar/rådgivande
samtal. Fördelningen av klienters hemort har varit 62 hemmahörande i Malmö och 19 i övriga
Skåne. Antalet nybesök har varit 55. Huvudparten av nybesöken har varit personer som stått
på vår väntelista och ärenden som kräver hög grad av specialistkompetens. Dessutom har 19
remisser från primärvård och psykiatri mottagits.
Under året har behandlingsarbetet mestadels skett via besök på mottagningen medan vissa
terapier lades om till digitala samtal respektive regelbundna telefonkontakter på grund av
corona-pandemin.
Extern handledning har förmedlats till kuratorsgruppen på Centrum för sexuell hälsa och en
psykolog med masterexamen i sexologi på Cancerrehab Helsingborg och på sexologisk
Barnmorskemottagning Öresund Malmö. Internt har handledning skett individuellt en
timme per vecka under våren för de tre nyanställda psykologerna samt under hösten i grupp
om 1.5 timme per vecka. Handledaren har varit en sexologiskt handledningskompetent
medarbetare.
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Vad händer 2021?
Det är ännu ovisst hur året 2021 kommer att fortlöpa. Vi lär oss av 2020 och anpassar oss,
men sitter lugnt i båten. Men lite av det som faktiskt händer hittar du nedan.

Sexualupplysning online
Vi börjar året med att lansera sexualupplysningspasset ”Baspass Online” under RFSU:s
nationella kampanjvecka Vecka Sex. Vecka Sex syftar till att lyfta den viktiga
sexualundervisningen och uppmärksamma all skolpersonal som arbetar med detta ämne
runtom i landet.
Är du lärare eller skolpersonal som vill veta mer om sexualundervisning? Häng med på
RFSU:s digitala föreläsningsserie. Det är gratis, du kan se föreläsningarna även i efterhand,
och programmet hittar du på, www.rfsu.se/veckasex2021

Studiecirkel om mens - Online
Förra årets Mensbildning startar igen under februari/mars 2021, och omfattar tre träffar. Håll
utkik i våra sociala medier efter ”Studiecirkel om Mens - Online” för att anmäla dig.

World Pride 2021
RFSU Malmö ingår i ett nätverk av andra organisationer som fortsätter arbetet inför att
World Pride intar Öresundsregionen i augusti 2021. Parallellt håller vi tummar och tår för att
pandemin mattas av och att årtiondets största fest ska få lov att gå av stapeln.
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Tack 2020!

Hej 2021!
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www.rfsu.se/malmo
@rfsumalmo
RFSU Malmö
Sex för Alla
RFSU Malmö
malmo@rfsu.se
040-30 57 00
Södra Förstadsgatan 66, 214 20 Malmö
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2019-01-012019-12-31

66 000
5 125 941
716 834
82 448
5 991 223

61 650
5 102 447
1 181 164
8 745
6 354 006

-1 538 554
-4 451 173
-5 989 727

-1 726 449
-4 535 269
-6 261 718

Rörelseresultat

1 496

92 288

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster

1 360
-103
1 257

-

Resultat efter finansiella poster

2 753

92 288

Resultat före skatt

2 753

92 288

Årets resultat

2 753

92 288

Föreningens intäkter
Medlemsavgifter
Bidrag
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.

3
4

Föreningens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Summa rörelsekostnader

5
2

rJBNtMvgu-HyxSEtzwx_

ByxXqXhxd-SJbm9X3g_
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RFSU Lokalavdelning Malmö/Lund
846004-0325

Balansräkning
Belopp i kr

Not

2020-12-31

2019-12-31

109 546
19 398
47 192
176 136

24 200
148
167 579
191 927

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

4 470 547
4 470 547

4 193 828
4 193 828

Summa omsättningstillgångar

4 646 683

4 385 755

SUMMA TILLGÅNGAR

4 646 683

4 385 755

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

rJBNtMvgu-HyxSEtzwx_

ByxXqXhxd-SJbm9X3g_
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RFSU Lokalavdelning Malmö/Lund
846004-0325

Balansräkning
Belopp i kr

Not

2020-12-31

2019-12-31

1 504 814
2 753
1 507 567

1 412 526
92 288
1 504 814

2 427 702
196 593
13 800
184 947
316 074
3 139 116

2 296 187
99 830
11 525
178 197
295 202
2 880 941

4 646 683

4 385 755

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital vid räkenskapsårets början
Årets resultat
Eget kapital vid räkenskapsårets slut
Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit
Mottagna, ej använda bidrag
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

rJBNtMvgu-HyxSEtzwx_

ByxXqXhxd-SJbm9X3g_
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RFSU Lokalavdelning Malmö/Lund
846004-0325

Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer
Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper
Årsbokslutet är upprättad i enlighet med bokföringslagens regler om årsbokslut och
Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2017:3) om årsbokslut.

Värderingsprinciper m m
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.
Erhållna medlemsavgifter och bidrag är fördelade över den period som de avser.
Belopp i kr om inget annat anges.

rJBNtMvgu-HyxSEtzwx_

ByxXqXhxd-SJbm9X3g_
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RFSU Lokalavdelning Malmö/Lund
846004-0325

Not 2 Personal
Personal
Medelantalet anställda
Summa

2020-01-012020-12-31
8
8

2019-01-012019-12-31
8
8

2020-01-012020-12-31
3 200 532
3 200 532
1 045 841
144 860

2019-01-012019-12-31
3 204 646
3 204 646
1 194 239
146 467

2020-01-012020-12-31
2 600 000
200 000
35 000
424 492
135 000
500 000
662 306
740 000
600 000
-758 040
-12 817
5 125 941

2019-01-012019-12-31
2 600 000

2020-01-012020-12-31
105 532
611 303
716 835

2019-01-012019-12-31
150 060
1 031 104
1 181 164

2020-01-012020-12-31
279 844
153 704
32 424
367 208
61 954
47 722
63 082
505 400
27 216
1 538 554

2019-01-012019-12-31
318 601
117 768
132 600
468 526
62 764
108 769
59 237
435 928
22 256
1 726 449

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Löner och andra ersättningar:
Summa
Sociala kostnader
(varav pensionskostnader)

Not 3 Fördelning av bidrag
Bidrag från folkhälsomyndigheten
Bidrag Adm/Kommunikation
Bidrag från Malmö Stad
Bidrag från Riksförbund
Bidrag Region skåne/ Coronaanpassning
Bidrag från Socialstyrelsen Beroende
Bidrag från Länsstyrelsen
Bidrag från MUCF
Bidrag från Jämställdhetsmyndigheten
Mottagna bidrag för användning kommande år
Mottagna bidrag för återbetalning
Summa

35 000
928 700
500 000
535 119
1 155 723
-288 106
-363 989
5 102 447

Not 4 Fördelning av nettoomsättning
Föreläsningsarvoden
Vidarefakturerade kostnader för personal
Summa

Not 5 Fördelning av övriga externa kostnader
Lokalkostnader
Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial
Resekostnader
Marknadsföring, mässor och konferenser
Representation
Kontorsmaterial och trycksaker
Telefon, internet och porto
Externa tjänster
Övriga kostnader
Summa

rJBNtMvgu-HyxSEtzwx_

ByxXqXhxd-SJbm9X3g_
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RFSU Lokalavdelning Malmö/Lund
846004-0325

Not 6 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2020-01-012020-12-31
Upplupna löner
Upplupna semesterlöner
Upplupna lagstadgade sociala avgifter
Övriga upplupna kostnader

96 342
30 271
189 461

2019-01-012019-12-31
56 161
49 735
33 272
48 781

Summa

316 074

187 949

2020-01-012020-12-31
951 345

2019-01-012019-12-31
1 151 345
107 253
288 106
761 501
95 235

Not 7 Mottagna, ej använda bidrag
Bidrag Region skåne
Bidrag från Folkhälsomyndigheten
Bidrag Länsstyrelsen
Bidrag Jämställdhetsmyndigheten
Bidrag Socialstyrelsen Beroende
Bidrag MUCF

349 467
793 373
12 817
320 700

Summa

2 427 702

rJBNtMvgu-HyxSEtzwx_

ByxXqXhxd-SJbm9X3g_
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RFSU Lokalavdelning Malmö/Lund
846004-0325

Underskrifter
Malmö den

Lila Johansson
Ordförande

Ellen Sturesson
Vice Ordförande

Josefin Björk
Kassör

Maya Bohr
Sekreterare

Mats Jonsson
Ledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den

Annika Bern
Auktoriserad revisor

Emil Rissve
Föreningsstämmovald revisor

rJBNtMvgu-HyxSEtzwx_

ByxXqXhxd-SJbm9X3g_

Verification
Transaction ID

rJBNtMvgu-HyxSEtzwx_

Document

Årsboksslut 2020 RFSU Malmö.pdf

Pages

8

Sent by

Maya Bohr

Signing parties
Maya Bohr

maya.bohr@rfsu.se

Method: BankID SE

Action: Sign

Mats Jonsson

mats.jonsson@rfsu.se

Method: BankID SE

Action: Sign

Lila Johansson

lila.johansson@rfsu.se

Method: BankID SE

Action: Sign

Ellen Sturesson

ellen.sturesson@rfsu.se

Method: BankID SE

Action: Sign

Josefin Björck

josefin.bjorck@rfsu.se

Method: BankID SE

Action: Sign

Activity log
E-mail invitation sent to ellen.sturesson@rfsu.se
2021-02-02 19:44:04 CET,
E-mail invitation sent to josefin.bjorck@rfsu.se
2021-02-02 19:44:04 CET,
E-mail invitation sent to mats.jonsson@rfsu.se
2021-02-02 19:44:04 CET,
E-mail invitation sent to lila.johansson@rfsu.se
2021-02-02 19:44:04 CET,
E-mail invitation sent to maya.bohr@rfsu.se
2021-02-02 19:44:04 CET,
Clicked invitation link Mats Jonsson
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.2 Mobile/15E148
Safari/604.1,2021-02-02 19:44:45 CET,IP address: 90.235.24.63
Document viewed by Mats Jonsson
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.2 Mobile/15E148
Safari/604.1,2021-02-02 19:44:46 CET,IP address: 90.235.24.63
Document signed by MATS JONSSON
Birth date: 1987/04/26,2021-02-02 19:46:59 CET,
Clicked invitation link Josefin Björck
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.2 Mobile/15E148
Safari/604.1,2021-02-02 20:27:09 CET,IP address: 213.89.100.76
Document viewed by Josefin Björck
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.2 Mobile/15E148
Safari/604.1,2021-02-02 20:27:10 CET,IP address: 213.89.100.76
rJBNtMvgu-HyxSEtzwx_

ByxXqXhxd-SJbm9X3g_

Document signed by JOSEFIN BJÖRCK
Birth date: 1979/04/05,2021-02-02 20:27:42 CET,
Clicked invitation link Ellen Sturesson
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.104 Safari/537.36,2021-02-02
21:08:29 CET,IP address: 62.63.212.169
Document viewed by Ellen Sturesson
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.104 Safari/537.36,2021-02-02
21:08:30 CET,IP address: 62.63.212.169
Document signed by Ellen Sofia Sturesson
Birth date: 1994/04/14,2021-02-02 21:09:10 CET,
Clicked invitation link Lila Johansson
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.141 Safari/537.36,2021-02-02
21:34:33 CET,IP address: 188.148.119.54
Document viewed by Lila Johansson
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.141 Safari/537.36,2021-02-02
21:34:33 CET,IP address: 188.148.119.54
Document signed by LILA JOHANSSON
Birth date: 1975/07/07,2021-02-02 21:35:09 CET,
Clicked invitation link Maya Bohr
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.2 Safari/605.1.15,2021-02-02
22:50:09 CET,IP address: 80.63.17.178
Document viewed by Maya Bohr
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.2 Safari/605.1.15,2021-02-02
22:50:10 CET,IP address: 80.63.17.178
Document signed by MAYA BOHR
Birth date: 1989/05/18,2021-02-02 22:51:04 CET,

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above.
Copies of signed documents are securely stored by Verified.

rJBNtMvgu-HyxSEtzwx_
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Verification
Transaction ID

ByxXqXhxd-SJbm9X3g_

Document

Årsboksslut 2020 - sign.pdf

Pages

10

Sent by

Annika Bern

Signing parties
Annika Bern

annika.bern@bakertilly.se

Action: Sign

Method: BankID SE

Emil Rissve

erissve@icloud.com

Action: Sign

Method: BankID SE

Activity log
E-mail invitation sent to annika.bern@bakertilly.se
2021-02-06 15:40:10 CET,
Clicked invitation link Annika Bern
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.150 Safari/537.36,2021-02-06
15:43:52 CET,IP address: 195.78.36.186
Document viewed by Annika Bern
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.150 Safari/537.36,2021-02-06
15:43:53 CET,IP address: 195.78.36.186
Document signed by ANNIKA BERN
Birth date: 1960/04/16,2021-02-06 15:44:38 CET,
E-mail invitation sent to erissve@icloud.com
2021-02-06 15:44:39 CET,
Clicked invitation link Emil Rissve
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 11_1_0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.141 Safari/537.36,202102-06 15:48:50 CET,IP address: 81.229.101.17
Document viewed by Emil Rissve
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 11_1_0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.141 Safari/537.36,202102-06 15:48:51 CET,IP address: 81.229.101.17
Document signed by EMIL RISSVE
Birth date: 1991/08/21,2021-02-06 15:49:12 CET,

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above.
Copies of signed documents are securely stored by Verified.
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Årsbokslut för

RFSU Lokalavdelning Malmö/Lund
846004-0325

Räkenskapsåret
2020-01-01 - 2020-12-31

Innehållsförteckning:
Resultaträkning
Balansräkning
Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer
Noter till resultaträkning
Noter till balansräkning
Underskrifter
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Reason: Signed by
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RFSU Lokalavdelning Malmö/Lund
846004-0325

Resultaträkning
Belopp i kr

Not

2020-01-012020-12-31

2019-01-012019-12-31

66 000
5 125 941
716 834
82 448
5 991 223

61 650
5 102 447
1 181 164
8 745
6 354 006

-1 538 554
-4 451 173
-5 989 727

-1 726 449
-4 535 269
-6 261 718

Rörelseresultat

1 496

92 288

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster

1 360
-103
1 257

-

Resultat efter finansiella poster

2 753

92 288

Resultat före skatt

2 753

92 288

Årets resultat

2 753

92 288

Föreningens intäkter
Medlemsavgifter
Bidrag
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.

3
4

Föreningens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Summa rörelsekostnader

5
2

rJBNtMvgu-HyxSEtzwx_

ByxXqXhxd-SJbm9X3g_
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RFSU Lokalavdelning Malmö/Lund
846004-0325

Balansräkning
Belopp i kr

Not

2020-12-31

2019-12-31

109 546
19 398
47 192
176 136

24 200
148
167 579
191 927

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

4 470 547
4 470 547

4 193 828
4 193 828

Summa omsättningstillgångar

4 646 683

4 385 755

SUMMA TILLGÅNGAR

4 646 683

4 385 755

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

rJBNtMvgu-HyxSEtzwx_

ByxXqXhxd-SJbm9X3g_
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RFSU Lokalavdelning Malmö/Lund
846004-0325

Balansräkning
Belopp i kr

Not

2020-12-31

2019-12-31

1 504 814
2 753
1 507 567

1 412 526
92 288
1 504 814

2 427 702
196 593
13 800
184 947
316 074
3 139 116

2 296 187
99 830
11 525
178 197
295 202
2 880 941

4 646 683

4 385 755

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital vid räkenskapsårets början
Årets resultat
Eget kapital vid räkenskapsårets slut
Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit
Mottagna, ej använda bidrag
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

rJBNtMvgu-HyxSEtzwx_

ByxXqXhxd-SJbm9X3g_
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RFSU Lokalavdelning Malmö/Lund
846004-0325

Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer
Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper
Årsbokslutet är upprättad i enlighet med bokföringslagens regler om årsbokslut och
Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2017:3) om årsbokslut.

Värderingsprinciper m m
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.
Erhållna medlemsavgifter och bidrag är fördelade över den period som de avser.
Belopp i kr om inget annat anges.

rJBNtMvgu-HyxSEtzwx_

ByxXqXhxd-SJbm9X3g_
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RFSU Lokalavdelning Malmö/Lund
846004-0325

Not 2 Personal
Personal
Medelantalet anställda
Summa

2020-01-012020-12-31
8
8

2019-01-012019-12-31
8
8

2020-01-012020-12-31
3 200 532
3 200 532
1 045 841
144 860

2019-01-012019-12-31
3 204 646
3 204 646
1 194 239
146 467

2020-01-012020-12-31
2 600 000
200 000
35 000
424 492
135 000
500 000
662 306
740 000
600 000
-758 040
-12 817
5 125 941

2019-01-012019-12-31
2 600 000

2020-01-012020-12-31
105 532
611 303
716 835

2019-01-012019-12-31
150 060
1 031 104
1 181 164

2020-01-012020-12-31
279 844
153 704
32 424
367 208
61 954
47 722
63 082
505 400
27 216
1 538 554

2019-01-012019-12-31
318 601
117 768
132 600
468 526
62 764
108 769
59 237
435 928
22 256
1 726 449

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Löner och andra ersättningar:
Summa
Sociala kostnader
(varav pensionskostnader)

Not 3 Fördelning av bidrag
Bidrag från folkhälsomyndigheten
Bidrag Adm/Kommunikation
Bidrag från Malmö Stad
Bidrag från Riksförbund
Bidrag Region skåne/ Coronaanpassning
Bidrag från Socialstyrelsen Beroende
Bidrag från Länsstyrelsen
Bidrag från MUCF
Bidrag från Jämställdhetsmyndigheten
Mottagna bidrag för användning kommande år
Mottagna bidrag för återbetalning
Summa

35 000
928 700
500 000
535 119
1 155 723
-288 106
-363 989
5 102 447

Not 4 Fördelning av nettoomsättning
Föreläsningsarvoden
Vidarefakturerade kostnader för personal
Summa

Not 5 Fördelning av övriga externa kostnader
Lokalkostnader
Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial
Resekostnader
Marknadsföring, mässor och konferenser
Representation
Kontorsmaterial och trycksaker
Telefon, internet och porto
Externa tjänster
Övriga kostnader
Summa

rJBNtMvgu-HyxSEtzwx_

ByxXqXhxd-SJbm9X3g_
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RFSU Lokalavdelning Malmö/Lund
846004-0325

Not 6 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2020-01-012020-12-31
Upplupna löner
Upplupna semesterlöner
Upplupna lagstadgade sociala avgifter
Övriga upplupna kostnader

96 342
30 271
189 461

2019-01-012019-12-31
56 161
49 735
33 272
48 781

Summa

316 074

187 949

2020-01-012020-12-31
951 345

2019-01-012019-12-31
1 151 345
107 253
288 106
761 501
95 235

Not 7 Mottagna, ej använda bidrag
Bidrag Region skåne
Bidrag från Folkhälsomyndigheten
Bidrag Länsstyrelsen
Bidrag Jämställdhetsmyndigheten
Bidrag Socialstyrelsen Beroende
Bidrag MUCF

349 467
793 373
12 817
320 700

Summa

2 427 702

rJBNtMvgu-HyxSEtzwx_
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RFSU Lokalavdelning Malmö/Lund
846004-0325

Underskrifter
Malmö den

Lila Johansson
Ordförande

Ellen Sturesson
Vice Ordförande

Josefin Björk
Kassör

Maya Bohr
Sekreterare

Mats Jonsson
Ledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den

Annika Bern
Auktoriserad revisor

Emil Rissve
Föreningsstämmovald revisor

rJBNtMvgu-HyxSEtzwx_

ByxXqXhxd-SJbm9X3g_

Verification
Transaction ID

rJBNtMvgu-HyxSEtzwx_

Document

Årsboksslut 2020 RFSU Malmö.pdf

Pages

8

Sent by

Maya Bohr

Signing parties
Maya Bohr

maya.bohr@rfsu.se

Method: BankID SE

Action: Sign

Mats Jonsson

mats.jonsson@rfsu.se

Method: BankID SE

Action: Sign

Lila Johansson

lila.johansson@rfsu.se

Method: BankID SE

Action: Sign

Ellen Sturesson

ellen.sturesson@rfsu.se

Method: BankID SE

Action: Sign

Josefin Björck

josefin.bjorck@rfsu.se

Method: BankID SE

Action: Sign

Activity log
E-mail invitation sent to ellen.sturesson@rfsu.se
2021-02-02 19:44:04 CET,
E-mail invitation sent to josefin.bjorck@rfsu.se
2021-02-02 19:44:04 CET,
E-mail invitation sent to mats.jonsson@rfsu.se
2021-02-02 19:44:04 CET,
E-mail invitation sent to lila.johansson@rfsu.se
2021-02-02 19:44:04 CET,
E-mail invitation sent to maya.bohr@rfsu.se
2021-02-02 19:44:04 CET,
Clicked invitation link Mats Jonsson
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.2 Mobile/15E148
Safari/604.1,2021-02-02 19:44:45 CET,IP address: 90.235.24.63
Document viewed by Mats Jonsson
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.2 Mobile/15E148
Safari/604.1,2021-02-02 19:44:46 CET,IP address: 90.235.24.63
Document signed by MATS JONSSON
Birth date: 1987/04/26,2021-02-02 19:46:59 CET,
Clicked invitation link Josefin Björck
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.2 Mobile/15E148
Safari/604.1,2021-02-02 20:27:09 CET,IP address: 213.89.100.76
Document viewed by Josefin Björck
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.2 Mobile/15E148
Safari/604.1,2021-02-02 20:27:10 CET,IP address: 213.89.100.76
rJBNtMvgu-HyxSEtzwx_

ByxXqXhxd-SJbm9X3g_

Document signed by JOSEFIN BJÖRCK
Birth date: 1979/04/05,2021-02-02 20:27:42 CET,
Clicked invitation link Ellen Sturesson
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.104 Safari/537.36,2021-02-02
21:08:29 CET,IP address: 62.63.212.169
Document viewed by Ellen Sturesson
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.104 Safari/537.36,2021-02-02
21:08:30 CET,IP address: 62.63.212.169
Document signed by Ellen Sofia Sturesson
Birth date: 1994/04/14,2021-02-02 21:09:10 CET,
Clicked invitation link Lila Johansson
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.141 Safari/537.36,2021-02-02
21:34:33 CET,IP address: 188.148.119.54
Document viewed by Lila Johansson
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.141 Safari/537.36,2021-02-02
21:34:33 CET,IP address: 188.148.119.54
Document signed by LILA JOHANSSON
Birth date: 1975/07/07,2021-02-02 21:35:09 CET,
Clicked invitation link Maya Bohr
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.2 Safari/605.1.15,2021-02-02
22:50:09 CET,IP address: 80.63.17.178
Document viewed by Maya Bohr
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.2 Safari/605.1.15,2021-02-02
22:50:10 CET,IP address: 80.63.17.178
Document signed by MAYA BOHR
Birth date: 1989/05/18,2021-02-02 22:51:04 CET,

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above.
Copies of signed documents are securely stored by Verified.
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Document

Årsboksslut 2020 - sign.pdf

Pages

10

Sent by

Annika Bern

Signing parties
Annika Bern

annika.bern@bakertilly.se

Action: Sign

Method: BankID SE

Emil Rissve

erissve@icloud.com

Action: Sign

Method: BankID SE

Activity log
E-mail invitation sent to annika.bern@bakertilly.se
2021-02-06 15:40:10 CET,
Clicked invitation link Annika Bern
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.150 Safari/537.36,2021-02-06
15:43:52 CET,IP address: 195.78.36.186
Document viewed by Annika Bern
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.150 Safari/537.36,2021-02-06
15:43:53 CET,IP address: 195.78.36.186
Document signed by ANNIKA BERN
Birth date: 1960/04/16,2021-02-06 15:44:38 CET,
E-mail invitation sent to erissve@icloud.com
2021-02-06 15:44:39 CET,
Clicked invitation link Emil Rissve
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 11_1_0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.141 Safari/537.36,202102-06 15:48:50 CET,IP address: 81.229.101.17
Document viewed by Emil Rissve
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 11_1_0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.141 Safari/537.36,202102-06 15:48:51 CET,IP address: 81.229.101.17
Document signed by EMIL RISSVE
Birth date: 1991/08/21,2021-02-06 15:49:12 CET,

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above.
Copies of signed documents are securely stored by Verified.
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till årsmötet i RFSU Lokalavdelning Malmö/Lund
Org.nr. 846004-0325
Rapport om årsbokslutet
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsbokslutet för RFSU Lokalavdelning
Malmö/Lund för år 2020.

grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs
enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att
upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter
kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas
påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i
årsbokslutet.

Enligt vår uppfattning har årsbokslutet i allt väsentligt upprättats
enligt bokföringslagen.
Vi tillstyrker därför att årsmötet fastställer resultaträkningen och
balansräkningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela
revisionen. Dessutom:

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten
"Den auktoriserade revisorns ansvar" samt "Den förtroendevalde
revisorns ansvar". Vi är oberoende i förhållande till enligt god
revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har fullgjort mitt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i
årsbokslutet, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag,
utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa
risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och
ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken
för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på
misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller
åsidosättande av intern kontroll.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Annan information än årsbokslutet
Det är styrelsen som har ansvaret för den andra informationen. Den
andra informationen består av Verksamhetsberättelsen (men
innefattar inte årsbokslutet och vår revisionsberättelse avseende
denna).

• skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna
kontroll som har betydelse för min revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i
den interna kontrollen.

Vårt uttalande avseende årsbokslutet omfattar inte denna
information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende
denna andra information.

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen
och tillhörande upplysningar.

I samband med vår revision av årsbokslutet är det vårt ansvar att
läsa den information som identifieras ovan och överväga om
informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med
årsbokslutet. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi
i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen
i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsbokslutet. Jag
drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen,
om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser
sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande
tvivel om föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag
drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag
i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i
årsbokslutet om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana
upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsbokslutet.
Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller
förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta
verksamheten.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna
information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller
en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har
inget att rapportera i det avseendet.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsbokslutet upprättas och
för att bokföringslagen tillämpas vid upprättandet av årsbokslutet.
Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer
är nödvändig för att upprätta ett årsbokslut som inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag.

• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsbokslutet, däribland upplysningarna, och om
årsbokslutet återger de underliggande transaktionerna och
händelserna i enlighet med bokföringslagen.

Vid upprättandet av årsbokslutet ansvarar styrelsen för
bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten.
Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan
påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda
antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas
dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen,
däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen
som jag identifierat.

Den auktoriserade revisorns ansvar
Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att
uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsbokslutet som
helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller misstag. Rimlig säkerhet är en hög

Den förtroendevalde revisorns ansvar
Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed
enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig
grad av säkerhet om huruvida sammanställningen har upprättats i
enlighet med bokföringslagen.

r19iKQ2xu-rkooFmhed
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalande
Utöver vår revision av årsbokslutet har vi även utfört en revision av
styrelsens förvaltning för RFSU Lokalavdelning Malmö/Lund för år
2020.
Vi tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet
för räkenskapsåret.
Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar".
Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i
Sverige. Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som ansvarar för förvaltningen.
Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot
i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig
skyldig till någon försummelse som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot föreningen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för
att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid
kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan
föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder den auktoriserade revisorn professionellt omdöme och har
en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.
Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av
räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs
baseras på den auktoriserade revisorns professionella bedömning
och övriga valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och
väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana
åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild
betydelse för föreningens situation. Vi går igenom och prövar
fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra
förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.
Malmö den

Annika Bern
Auktoriserad revisor

Emil Rissve
Föreningsstämmovald revisor
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Document

Revisonsberättelse 2020.pdf

Pages

2

Sent by

Annika Bern

Signing parties
Annika Bern

annika.bern@bakertilly.se

Action: Sign

Method: BankID SE

Emil Rissve

erissve@icloud.com

Action: Sign

Method: BankID SE

Activity log
E-mail invitation sent to annika.bern@bakertilly.se
2021-02-06 15:39:11 CET,
Clicked invitation link Annika Bern
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.150 Safari/537.36,2021-02-06
15:40:28 CET,IP address: 195.78.36.186
Document viewed by Annika Bern
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.150 Safari/537.36,2021-02-06
15:40:29 CET,IP address: 195.78.36.186
E-mail invitation sent to erissve@icloud.com
2021-02-06 15:40:57 CET,
Document signed by ANNIKA BERN
Birth date: 1960/04/16,2021-02-06 15:40:57 CET,
Clicked invitation link Emil Rissve
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 11_1_0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.141 Safari/537.36,202102-06 15:47:51 CET,IP address: 81.229.101.17
Document viewed by Emil Rissve
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 11_1_0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.141 Safari/537.36,202102-06 15:47:52 CET,IP address: 81.229.101.17
Document signed by EMIL RISSVE
Birth date: 1991/08/21,2021-02-06 15:48:29 CET,

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above.
Copies of signed documents are securely stored by Verified.
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Lönekostnader
Samtalsledare 15%

83 520

Samtalsledare 15%

83 520

Verksamhetschef 5%

36 540

Administratör/ Kommunikatör 5%

27 840

Externa tjänster (MI-utbildning 2 personer)

20 000

Övriga kostnader (tryck av material)

30 000

Aktivitetskostnader

4 000

Lokalkostnader (10% av RFSU Malmös totala)

38 382

Administrationskostnader (10% av RFSU Malmös totala)

27 714

Revisionskostnader (10% av RFSU Malmös totala)

7 611

Totalt

359 127

Preliminär Verksamhetsplan RFSU Malmö 2022
Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU, är en ideell organisation för sexualupplysning
och sexualpolitik som grundades 1933. RFSU är en medlemsorganisation med ett tjugotal
lokalföreningar runt om i Sverige.
RFSU utgår från övertygelsen om att sexualitet och relationer har en central roll för individ
och samhälle. RFSU har ett rättighetsperspektiv på sexualitet som utgår ifrån allas frihet att
vara, frihet att välja och frihet att njuta. RFSU vill verka för att sprida en kunskapsbaserad
och öppen syn på sex och relationer. Feministiska och intersektionella perspektiv utgör en
viktig grund i RFSU:s arbete.
RFSU Malmö, grundad 1934, är en av de äldsta lokalföreningarna i landet och är verksam i
hela Skåne. RFSU Malmö:s lokalförening arbetar ideellt och professionellt. RFSU Malmö:s
ideella verksamhet arbetar med politisk påverkan, medlemsengagemang och folkbildning.
RFSU Malmö:s professionella verksamhet utgörs av olika projekt med anknytning till
RFSU:s syn på sexualitet och relationer som genomförs av anställda socionomer,
folkhälsovetare, genusvetare och sexologer. Till den professionella verksamheten hör även en
kommunikatör och arvoderade sexualupplysare (informatörer). Arbetet utgår både från
omvärldsanalyser och identifierade behov, samt medarbetarnas intresse och kompetens. I det
professionella arbetet ingår främst utbildningsinsatser och sexualupplysning till unga, unga
vuxna och särskild riskutsatta vuxna, samt till yrkesverksamma som arbetar med dessa
målgrupper.
● RFSU Malmö stimulerar och stöttar engagemang i sexualpolitiska frågor, genom
exempelvis föreläsningar, studiecirklar, utbildningar samt deltagande i kampanjer och
evenemang.
● RFSU Malmö agerar proaktivt såväl som reaktivt i lokala, nationella och
internationella sexualpolitiska frågor genom nätverk och omvärldsbevakning.
● RFSU Malmö arbetar för att nå riskutsatta grupper och grupper som på olika sätt inte
får sina sexuella och reproduktiva rättigheter tillgodosedda.

Vad är en verksamhetsplan?
En ny verksamhetsplan antas varje årsmöte för RFSU Malmö. Inför årsmötet presenterar
sittande styrelse förslag på en ny verksamhetsplan. Det är medlemmarna på årsmötet som ska
godkänna verksamhetsplanen. Verksamhetsplanen är ett verktyg för att ge RFSU Malmö en
riktning i arbetet och prioriteringar för nästkommande verksamhetsår. Verksamhetsplanens
prioriteringsområden ska vara aktuella och relevanta för hela RFSU Malmö:s verksamhet.

Hur ska verksamhetsplanen följas upp?
Det är den sittande styrelsens ansvar att se till att RFSU Malmö arbetar i linje med
verksamhetsplanen. Föregående års verksamhetsplan ska följas upp och utvärderas, och ingå i
underlaget för arbetet med nästkommande års verksamhetsplan.

Prioriteringsområden verksamhetsår 2022
RFSU Malmös styrelse kommer under 2021 lägga fram förslag på prioriteringsområden för
2022. Dessa antas på årsmötet 2022.
Under 2021 är RFSU Malmös prioriteringsområden HBTQIA+, Kongress, Digitalisering och
sociala medier samt Säkerhet, långsiktighet, trygghet

Plan för RFSU Malmös professionella verksamhet
Under 2022 kommer RFSU Malmö
- Bedriva sexualupplysning och samtal kring samtycke, kommunikation och relationer
med unga och unga vuxna på skolor, HVB och andra mötesplatser för unga
- Bedriva sexualupplysning och samtal kring samtycke, kommunikation och relationer
med personer med intellektuell funktionsnedsättning och/eller autism på
LSS-verksamheter och i särskolor
- Bedriva sexualupplysning och samtal kring samtycke, kommunikation och relationer
på verksamheter riktade till personer med erfarenhet av beroendeproblematik,
hemlöshet och sex mot ersättning
- Utbilda yrkesverksamma inom skola, socialt arbete och LSS kring SRHR, relationer,
sexuell utsatthet, normer, HBTQIA+ och samtycke/kommunikation samt hur ett
sådant arbete kan implementeras på verksamheten
- Anordna öppna cafékvällar för personer med intellektuell funktionsnedsättning
tillsammans med föreningen Grunden Malmö
- Stötta lokalföreningens ideella verksamhet
- Genom folkbildning, opinionsbildning och engagemang verka för allas rätt till att
tillgodogöra sig SRHR

RFSU Malmö
Årsmöte 2021-02-21
§1 Mötets öppnande
Lila Johansson, ordförande för RFSU Malmös styrelse förklarar mötet öppet och hälsar alla
välkomna.
§2 Val av mötesordförande och mötessekreterare
Årsmötet väljer Johan Groth till ordförande för årsmötet.
Årsmötet väljer Johanna Selander till sekreterare för årsmötet.
§3 Val av justerare tillika rösträknare, två stycken
Årsmötet väljer Sara Bäckström och Paola Lilja till justerare tillika rösträknare.
§4 Frågan om mötet har utlysts på rätt sätt
Lila Johansson informerar om att kallelsen skickades ut elektroniskt (mail, facebook, sms,
hemsidan) 30 dagar innan mötet.
Årsmötet beslutar att mötet är behörigt utlyst.
§5 Fastställande av röstlängd
Årsmötet fastställer röstlängden till 31 röstberättigade medlemmar
§6 Fastställande av dagordningen
Årsmötet fastställer dagordningen.
Årsmötet fastställer nomineringsstopp till före punkt 12.
§7 Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse
Ellen Sturesson och Lila Johansson hänvisar till att se en film om verksamhetsberättelsen och
om ekonomiska berättelsen (se bilaga på RFSU Malmös hemsida).
Årsmötet beslutar att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.
Årsmötet beslutar att lägga styrelsens ekonomiska berättelse till handlingarna och fastställa
resultat och balansräkning
§8 Revisorernas berättelse
Emil Rissve (förtroendevald revisor) föredrar revisorernas berättelse (se bilaga).
Årsmötet beslutar att lägga revisorernas berättelse till handlingarna.
§9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet.
§10 Styrelsens förslag
a. Verksamhetsplan
Ellen Sturesson föredrar RFSU Malmös verksamhetsplan (se bilaga).
Årsmötet beslutar att fastställa föreslagen verksamhetsplan.
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b. Budget
Mötesordföranden och RFSU Malmös styrelse hänvisar till att se en film om RFSU
Malmös budget.
Årsmötet beslutar att anta en målstyrd budget för RFSU Malmö 2021.
Årsmötet beslutar att styrelsen för RFSU Malmö kallar till årsmöte om de vill eller
behöver nyttja mer än 25% av sparat kapital.
c. Stadgeproposition
Årsmötet beslutar att anta RFSUs normalstadgar, reviderade 2019, i sin helhet.
Årsmötet beslutar att dessa stadgar börjar gälla omedelbart efter att protokollet justerats.
§11 Motioner
Inga motioner har inkommit.
§12 Val av
a. Ordförande
Sara Bodelson föredrar valberedningens förslag:
Förslag till omval:
Lila Johansson, ordförande
Årsmötet väljer Lila Johansson till ordförande för RFSU Malmö på ett år.
b. Övriga styrelseledamöter (minst två)
Sara Bodelson föredrar valberedningens förslag:
Förslag till omval:
Ellen Sturesson, ordinarie ledamot
Josefin Björck, ordinarie ledamot
Maya Bohr, ordinarie ledamot
Mats Johnsson, ordinarie ledamot
Förslag till nyval:
Amanda Filipsson, ordinarie ledamot
Isabell Wendt, ordinarie ledamot
Natasha Wrang, ordinarie ledamot
Årsmötet väljer Ellen Sturesson, Josefin Björck, Maya Bohr, Mats Johnsson, Amanda
Filipsson, Isabell Wendt och Natasha Wrang till styrelseledamöter för RFSU Malmö på
ett år, utan inbördes rangordning.
c. Revisor samt revisorssuppleant
Årsmötet väljer Annika Bern från Baker Tilly till ordinarie auktoriserad revisor och
Ulrika Backenskjöld från Baker Tilly till suppleant.

B1JNbggfO-BJxNZexMd

Årsmötet väljer Emil Rissve till ordinarie lekmannarevisor och Mimmi Garpebring till
suppleant.
d. Valberedning (minst två)
Årsmötet väljer Ylva Tronde, Jenny Börjesson och Sara Bäckström till valberedning för
RFSU Malmö på ett år.
e. Kongressombud samt ersättare i den ordning de inträder för att tjänstgöra
Sara Alfredsson och Natasha Wrang från RFSUs förbundsstyrelse informerar om RFSUs
digitala kongress 2021.
Årsmötet beslutar att välja till Lila Johansson, Ellen Sturesson, Ylva Tronde, Mats
Jonsson, Josefin Björck, Isabelle Wendt och Sara Bäckström till ordinarie kongressombud
samt Sarah Bodelson till ersättande kongressombud.
§13 Övriga frågor
Lila Johansson avtackar avgående styrelsemedlemmar samt Gunnel Brander som går i
pension.
§14 Mötets avslutande
Johan Groth avslutar mötet.

Undertecknas
Malmö den 2021-02-21
_____________________________________
Johan Groth
Ordförande
_____________________________________
Johanna Selander
Sekreterare
_____________________________________
Sara Bäckström
Justerare
_____________________________________
Paola Lilja
Justerare
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Sent by

Maya Bohr

Signing parties
Johan Groth

johan@styrelsepost.se

Action: Sign

Method: BankID SE

Johanna Selander

johanna.selander@rfsu.se

Action: Sign

Method: BankID SE

Paola Lilja

Paolalilja1@gmail.com

Action: Sign

Method: BankID SE

Sara Bäckström

backstromsara920@gmail.com

Action: Sign

Method: BankID SE

Activity log
E-mail invitation sent to Paolalilja1@gmail.com
2021-02-21 15:57:04 CET,
Clicked invitation link Paola Lilja
Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; SM-G950F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.181 Mobile Safari/537.36,202102-21 15:57:56 CET,IP address: 151.177.24.189
Document viewed by Paola Lilja
Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; SM-G950F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.181 Mobile Safari/537.36,202102-21 15:57:57 CET,IP address: 151.177.24.189
Document signed by Paola Rani Depika Lilja
Birth date: 1972/05/15,2021-02-22 10:38:06 CET,
E-mail invitation sent to backstromsara920@gmail.com
2021-02-22 10:38:07 CET,
Clicked invitation link Sara Bäckström
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Safari/605.1.15,2021-02-22
11:29:23 CET,IP address: 78.82.183.58
Document viewed by Sara Bäckström
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Safari/605.1.15,2021-02-22
11:29:24 CET,IP address: 78.82.183.58
Document signed by Sara Elisabeth Bäckström
Birth date: 1992/01/22,2021-02-22 11:31:10 CET,
E-mail invitation sent to johan@styrelsepost.se
2021-02-22 11:31:11 CET,
Clicked invitation link Johan Groth
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 11_1_0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.192 Safari/537.36,202102-23 11:34:48 CET,IP address: 98.128.213.15
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Document viewed by Johan Groth
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 11_1_0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.192 Safari/537.36,202102-23 11:34:48 CET,IP address: 98.128.213.15
Document signed by JOHAN GROTH
Birth date: 1961/10/19,2021-02-23 11:38:42 CET,
E-mail invitation sent to johanna.selander@rfsu.se
2021-02-23 11:38:43 CET,
Clicked invitation link Johanna Selander
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.96 Safari/537.36,202102-23 11:40:31 CET,IP address: 78.73.204.149
Document viewed by Johanna Selander
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.96 Safari/537.36,202102-23 11:40:32 CET,IP address: 78.73.204.149
Document signed by JOHANNA SELANDER
Birth date: 1991/11/26,2021-02-23 11:43:14 CET,

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above.
Copies of signed documents are securely stored by Verified.
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3. Protokoll RFSU Malmö Konstituerande Styrelsemöte 210221

Protokoll konstituerande styrelsemöte RFSU Malmö
Organisationsnummer: 846004-0325
Datum och tid: söndag 21 februari 2021, kl. 18.00
Plats: Digitalt på Google Meet
Länk till mötet:  https://meet.google.com/kfa-ubhz-guu
Närvarande / Röstlängd:
Lila Johansson
Ellen Sturesson
Mats Jonsson
Maya Bohr
Josefin Björck
Isabelle Wendt
Amanda Filipsson
Natasha Wrang
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnas.
§ 2 Val av mötesordförande
Mötet valde Lila till mötesordförande.
§ 3 Val av mötessekreterare
Mötet valde Maya valdes till mötessekreterare.
§ 4 Val av justerare
Mötet valde Mats och Josefin till justerare för protokollet.
§ 5 Godkännande av dagordning
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.
§ 6 Konstituerande
Styrelsen beslutade att för RFSU Malmö välja:
Lila Johansson till ordförande
Ellen Sturesson till vice ordförande
Josefin Björck till kassör
Amanda Filipsson till sekreterare
Maya Bohr till sekreterare
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3. Protokoll RFSU Malmö Konstituerande Styrelsemöte 210221

Natasha Wrang till ordinarie ledamot
Mats Jonsson till ordinarie ledamot
Isabelle Wendt till ordinarie ledamot

§ 7 Firmatecknare.
Styrelsen beslutade att för RFSU Malmö välja:
Lila Johansson (ordförande), personnummer 750707-4925
Josefin Björck (kassör), personnummer 790405-4140
Isabelle Wendt (ordinarie ledamot), personnummer 940216-1328
Emma Skarpås (verksamhetschef), personnummer 820913-4082
Ellen Sturesson (vice ordförande), personnummer 940414-3605

till firmatecknare två i förening i samtliga frågor.
§ 9 Nästa möte
Styrelsen beslutade att nästa möte kommer att äga rum söndagen den 7 mars,
klockan 10.00, på Google Meet.
§ 10 Övrigt
Styrelsen beslutade att styrelsehelgen kommer att äga rum den 6-7 mars, klockan
10.00 båda dagarna, på Google Meet.
Styrelsen beslutade att anlita Lisa Moreus till styrelseutbildare.
Nästa styrgruppsmöte äger rum fredagen den 5 mars, kl. 10.00.
§ 11 Mötets avslutande
Mötet avslutas.
Signeras i Verified av
Mötesordförande
Lila Johansson
Mötessekreterare
Maya Bohr
Justerare
Mats Jonsson
Justerare
Josefin Björck
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3. Protokoll RFSU Malmö Konstituerande Styrelsemöte 210221.pdf

Pages

2

Sent by

Maya Bohr

Signing parties
Lila Johansson

lila.johansson@rfsu.se

Action: Sign

Method: BankID SE

Maya Bohr

maya.bohr@rfsu.se

Action: Sign

Method: BankID SE

Mats Jonsson

mats.jonsson@rfsu.se

Action: Sign

Method: BankID SE

Josefin Björck

josefin.bjorck@rfsu.se

Action: Sign

Method: BankID SE

Activity log
E-mail invitation sent to mats.jonsson@rfsu.se
2021-02-21 19:30:44 CET,
E-mail invitation sent to josefin.bjorck@rfsu.se
2021-02-21 19:30:44 CET,
E-mail invitation sent to maya.bohr@rfsu.se
2021-02-21 19:30:44 CET,
E-mail invitation sent to lila.johansson@rfsu.se
2021-02-21 19:30:44 CET,
Clicked invitation link Josefin Björck
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148
Safari/604.1,2021-02-21 19:31:17 CET,IP address: 213.89.100.76
Document viewed by Josefin Björck
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148
Safari/604.1,2021-02-21 19:31:18 CET,IP address: 213.89.100.76
Document signed by JOSEFIN BJÖRCK
Birth date: 1979/04/05,2021-02-21 19:31:50 CET,
Clicked invitation link Mats Jonsson
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148
Safari/604.1,2021-02-21 19:37:57 CET,IP address: 2.64.199.199
Document viewed by Mats Jonsson
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148
Safari/604.1,2021-02-21 19:37:58 CET,IP address: 2.64.199.199
Document signed by MATS JONSSON
Birth date: 1987/04/26,2021-02-21 19:39:48 CET,
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Clicked invitation link Lila Johansson
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.182 Safari/537.36,2021-02-21
19:57:18 CET,IP address: 188.148.119.54
Document viewed by Lila Johansson
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.182 Safari/537.36,2021-02-21
19:57:18 CET,IP address: 188.148.119.54
Document signed by LILA JOHANSSON
Birth date: 1975/07/07,2021-02-21 19:57:59 CET,
Clicked invitation link Maya Bohr
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Safari/605.1.15,2021-02-22
19:59:57 CET,IP address: 80.63.17.178
Document viewed by Maya Bohr
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Safari/605.1.15,2021-02-22
19:59:58 CET,IP address: 80.63.17.178
Document signed by MAYA BOHR
Birth date: 1989/05/18,2021-02-22 20:01:24 CET,

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above.
Copies of signed documents are securely stored by Verified.
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Stadgar för RFSU
Antagna 2019 av kongressen

Att skapa förutsättningar för att förändra och förbättra människors liv
har varit RFSU:s målsättning ända sedan starten 1933. RFSU är en
politiskt och religiöst obunden ideell organisation med syfte att sprida
en kunskapsbaserad och öppen syn på samlevnads- och sexualfrågor.
Genom sexualupplysning, utbildning och opinionsbildning vill RFSU slå hål
på fördomar, öka kunskapen och den sexuella hälsan, i Sverige såväl som
internationellt. RFSU har ett frihetsperspektiv och rättighetsperspektiv
på sexualiteten som utgår från allas frihet att vara, frihet att välja
och frihet att njuta. När du köper en produkt, är medlem, samarbetar
eller stödjer rfsu:s arbete bidrar du till fortsatt förändring av människors liv.
Du kan läsa mer om RFSU:s verksamhet på www.rfsu.se

Stadgar för RFSU | Text RFSU
Grafisk form & illustrationer RFSU/EVFA
Tryck BrandFactory | ISBN 978-91-984936-8-9 | ©RFSU 2019

Stadgar för RFSU
Antagna 2019 av kongressen
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§ 1 Organisation
Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU, är en partipolitiskt
och religiöst obunden ideell medlemsorganisation.

§ 2 Syfte
RFSU:s syfte är att med kunskap, lust och engagemang arbeta för
allas rätt att vara, välja och njuta. Vi arbetar lokalt, nationellt och
internationellt för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter,
det vill säga varje människas lika möjligheter, rättigheter och
förutsättningar till en trygg och tillfredsställande sexualitet och
att utan tvång, våld eller diskriminering kunna bestämma över
sin egen kropp.

3

§ 3 Medlemskap
§ 3.1 Enskild medlem
En person som står bakom RFSU:s stadgar kan bli enskild
medlem i RFSU.
En person blir enskild medlem i RFSU genom att betala fastställd
medlemsavgift.
Enskilda medlemmar organiseras i RFSU:s lokalföreningar.

§ 3.2 Organisationsmedlem
En ideell organisation som står bakom RFSU:s stadgar kan
beviljas medlemskap som organisationsmedlem i RFSU.
En organisation blir organisationsmedlem i RFSU genom att
betala medlemsavgift och att förbundsstyrelsen godkänner
medlemskapet.

§ 3.3 Medlemsavgifter
Medlemsavgifter fastställs av kongressen.

§ 3.4 Medlemskapets upphörande
Medlemskap upphör vid obetald medlemsavgift, utträde eller
uteslutning.
Utträde begärs skriftligen.

§ 3.5 Uteslutning och disciplinära åtgärder
Om en medlem agerat i strid med RFSU:s stadgar eller skadat
RFSU:s verksamhet eller anseende kan förbundsstyrelsen frånta
medlemmen uppdrag inom RFSU och/eller stänga av medlemmen
från hela eller delar av RFSU:s verksamhet. Om det gäller

4

ett stadgereglerat förtroendeuppdrag som erhållits från
kongressen ska ärendet hanteras av kongressen.
Om det som inträffat är av allvarlig karaktär, kan förbundsstyrelsen utesluta medlemmen.
Beslut om åtgärder enligt ovan ska motiveras. Innan förbunds
styrelsen fattar beslut ska medlemmen och eventuellt berörd
lokalförening informeras skriftligen samt ges minst två veckor
för att yttra sig.

§ 4 Kongress
Kongress hålls vartannat år, senast den andra helgen i juni.
Skriftlig kallelse till kongressen ska vara medlemmar samt
lokalföreningar tillhanda senast 150 dagar före kongressen.
I kallelsen ska motionsregler och senaste dag för anmälan av
ombud till kongressen anges.
Handlingarna till kongressen, såsom propositioner, motioner
med styrelsens yttranden, verksamhetsberättelse, ekonomisk
berättelse, revisorernas berättelse och förslag från valberedningen, ska skickas ut senast 30 dagar före kongressen.
Motioner ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast 90 dagar
före kongress.
Protokoll från kongress ska vara tillgängligt för nyvald och
avgående förbundsstyrelse, medlemmar, lokalföreningar och
revisorer senast 120 dagar efter kongressen.

§ 4.1 Ombudsfördelning
Varje lokalförening har rätt till två ombud. Därutöver fördelas
30 ombud proportionellt mellan lokalföreningarna. Underlag för
5

fördelningen är antalet enskilda medlemmar vid närmast
föregående årsskifte.
Varje organisationsmedlem har rätt till ett ombud.

§ 4.1.1 Valbarhet till ombud
Enskild medlem respektive representant för organisationsmedlem
kan väljas till ombud. Centralt eller lokalt anställd i RFSU eller
ledamot i förbundsstyrelsen kan inte väljas till ombud.

§ 4.2 Mötesrättigheter
Alla medlemmar har motions-, närvaro- och yttranderätt.
Ombud har dessutom förslags- och rösträtt.
Motionär som inte är ombud har förslagsrätt vid behandling
av egen motion.
Revisorer har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt.

§ 4.3 Beslut vid kongress
Kongressen är beslutsmässig om minst hälften av samtliga
anmälda ombud är närvarande.
Röstning får inte ske genom fullmakt.
Beslut fattas med enkel majoritet utom i frågor som regleras
i §13 och §14.
Beslut om disposition av större del av RFSU:s tillgångar
får endast fattas om förslaget har beretts och tillstyrkts av
förbundsstyrelsen.
Vid personval ska, om någon begär det, omröstningen vara sluten.

6

Vid lika röstetal bör först omröstningen göras om. Uppstår åter
lika röstetal avgör lotten.
Vid personval krävs minst hälften av de avlagda rösterna. Om
majoritet inte uppnås sker ny omröstning mellan dem som ej
blivit valda.

§ 4.4 Dagordning vid kongress
Vid kongressen ska utöver formalia följande frågor behandlas:
•

Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse

•

Förbundsstyrelsens ekonomiska berättelse

•

Revisorernas berättelse

•

Fastställande av resultat- och balansräkning

•

Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen

•

Fastställande av medlemsavgifter

•

Verksamhetsplan och ekonomisk inriktning

•

Propositioner

•

Motioner

•

Val av
0

ordförande

0

ledamöter till förbundsstyrelsen

0

valberedning

0

revisorer
7

§ 5 Extra kongress
Extra kongress ska hållas om förbundsstyrelsen beslutar om
det eller om minst hälften av lokalföreningarna begär det.
Skriftlig kallelse ska skickas ut senast 60 dagar före extra
kongress. Dagordning och handlingar till de frågor som ska
behandlas vid den extra kongressen ska skickas ut senast
30 dagar före extra kongress.
Endast de frågor som angetts i kallelsen får behandlas vid
extra kongress.

8

§ 6 Valberedning
Kongressen väljer en valberedning med fem ledamöter och tre
suppleanter.
Valberedningen ska bereda val av förbundsordförande, övriga förbundsstyrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter.
Riktlinjer för valberedningen fastställs av kongressen.
Ordförandekonferensen bereder förslag till ny valberedning.

§ 7 Valbarhet
Enskild medlem i RFSU kan väljas till förtroendeuppdrag.
Centralt eller lokalt anställd i RFSU kan inte väljas till
förtroendeuppdrag.
Auktoriserad revisor behöver inte vara medlem i RFSU.

§ 8 Förbundsstyrelse
Kongressen väljer en förbundsstyrelse med en förbundsordförande samt minst åtta och högst tolv ledamöter.
Förbundsstyrelsen ansvarar för att leda och utveckla RFSU
i enlighet med stadgar och kongressbeslut.
Förbundsstyrelsen bereder förslag till och utser styrelser till
RFSU:s bolag och stiftelser.
Förbundsstyrelsen sammanträder när ordföranden eller minst
en tredjedel av styrelseledamöterna begär det.
Förbundsstyrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut i förbundsstyrelsen fattas med enkel
majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
9

§ 9 Ordförandekonferensen
Ordförandekonferensens uppgift är att stötta lokalföreningsordförandena i deras uppdrag och vara diskussionspart för förbundsstyrelsen.
Ordförandekonferensen utgörs av lokalföreningarnas ordförande.
Ordförandekonferensen har
förslagsrätt till förbundsstyrelsen.
Beslut om förslag till förbundsstyrelsen
och beredning av valberedning fattas med
enkel majoritet. Minst hälften av lokalföreningsordförandena ska delta i beslutet.

§ 10 Förvaltning
RFSU:s räkenskapsår är kalenderåret.
RFSU:s firma tecknas av förbundsstyrelsen eller av dem som
förbundsstyrelsen utser.

§ 11 Revision
Kongressen väljer två verksamhetsrevisorer och två verksamhetsrevisorssuppleanter samt en auktoriserad revisor och en auktoriserad revisorssuppleant. Revisorerna ska granska förbundsstyrelsens verksamhet och ekonomiska förvaltning. Riktlinjer för
revisorernas arbete fastställs av kongressen.
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§ 12 Lokalföreningar
§ 12.1 Organisation
Lokalt bedrivs verksamhet i lokalföreningar.
En lokalförening ska bestå av minst
fem medlemmar. Medlemmar organiserade i lokalföreningen kallas lokalföreningsmedlemmar.
Bildandet av en lokalförening
samt dess namn fastställs av
förbundsstyrelsen.
RFSU:s stadgar ska gälla för
lokalföreningen. Förbundsstyrelsen
kan bevilja lokala justeringar.
En lokalförening ansvarar för att bedriva
lokalt och regionalt arbete i enlighet med stadgar, kongressbeslut och beslut på lokalföreningens
årsmöte.
Om förbundsstyrelsen finner att en lokalförening inte fungerar på försvarligt och betryggande sätt eller agerar i strid med stadgarna kan
förbundsstyrelsen besluta om tvångsförvaltning eller upplösning av lokalföreningen.

§ 12.2 Årsmöte
Årsmötet är lokalföreningens högsta
beslutande organ.
Årsmöte hålls varje år senast den 1 mars. Om det
inte hålls i tid kan förbundsstyrelsen kalla till årsmöte.
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Varje medlem i RFSU har närvarorätt vid årsmöte.
Varje lokalföreningsmedlem har dessutom yttrande-, förslagsoch rösträtt vid årsmöte samt rätt att motionera till årsmöte.
Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör lotten.
För beslut i ärenden som inte finns upptagna på dagordningen
fordras två tredjedels majoritet.
Kallelse till årsmöte med förslag till dagordning ska skickas ut
till lokalföreningsmedlemmarna senast 30 dagar före mötet.
Motioner till ordinarie årsmöte ska vara styrelsen tillhanda
senast 20 dagar före mötet.
Verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, revisionsberättelse, styrelsens förslag, motioner med styrelsens yttranden samt
valberedningens förslag ska finnas tillgängliga för lokalföreningsmedlemmar senast 14 dagar före mötet.
Vid årsmötet ska utöver formalia följande frågor behandlas:
•

Lokalföreningsstyrelsens verksamhetsberättelse

•

Lokalföreningsstyrelsens ekonomiska berättelse

•

Revisorernas berättelse

•

Fastställande av resultat- och balansräkning

•

Fråga om ansvarsfrihet för lokalföreningsstyrelsen

•

Verksamhetsplan och ekonomisk inriktning

•

Propositioner

•

Motioner
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•

Val av
0 ordförande
0 övriga styrelseledamöter
0 valberedning
0 revisor
0 kongressombud samt ersättare i den ordning de inträder
för att tjänstgöra (endast under de år RFSU har kongress)

§ 12.3 Extra årsmöte
Extra årsmöte ska hållas om lokalföreningsstyrelsen beslutar
om det eller om revisorerna eller minst en tredjedel av
lokalföreningsmedlemmarna begär det.
Samma personer äger närvaro-, motions-, yttrande-, förslagsoch rösträtt som vid ordinarie årsmöte.
Kallelse till extra årsmöte ska finnas tillgänglig för medlemmar
senast 14 dagar före mötet.
Dagordning och handlingar ska finnas tillgänglig senast 7 dagar
före mötet.
Vid extra årsmöte får endast de punkter som är upptagna på
dagordningen behandlas.

§ 12.4 Lokalförenings valberedning
Årsmötet väljer valberedning med minst två ledamöter, varav
en sammankallande.
Valberedningen ska bereda de val som förekommer vid ordinarie
årsmöte.
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§ 12.5 Valbarhet i lokalförening
Lokalföreningsmedlem kan väljas till förtroendeuppdrag. För
val till valberedningen räcker medlemskap i RFSU. Centralt eller
lokalt anställda i RFSU kan inte väljas till förtroendeuppdrag.
Auktoriserad revisor behöver inte vara medlem i RFSU.

§ 12.6 Lokalföreningsstyrelse
Årsmötet väljer lokalföreningsstyrelse med ordförande samt
minst två ledamöter.
Lokalföreningsstyrelsen ansvarar för att leda och utveckla lokalföreningen i enlighet med stadgar, kongress- och årsmötesbeslut.
Lokalföreningsstyrelsen är beslutsmässig då minst hälften av
ledamöterna är närvarande.
Beslut i lokalföreningsstyrelsen fattas med enkel majoritet. Vid
lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 12.7 Lokalföreningens förvaltning
Lokalföreningens räkenskapsår är kalenderår.
Lokalföreningens styrelse utser minst tre firmatecknare. Firman
tecknas av två av dessa i förening.

§ 12.8 Lokalföreningens revisorer
Årsmötet väljer minst en revisor.
Behövs insats av auktoriserad revisor tillfrågas i första hand
de av RFSU anlitade auktoriserade revisorerna.
Revisorerna ska granska lokalföreningens verksamhet
och ekonomiska förvaltning.
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Förbundsstyrelsen kan besluta om revision av lokalförening.

§ 12.9 Upplösning av lokalförening på dess egen begäran
För upplösning av lokalföreningen fordras beslut med enkel
majoritet vid två på varandra följande årsmöten, av vilka minst
ett ska vara ordinarie årsmöte.
Vid upplösning av lokalföreningen ska lokalföreningens handlingar och tillgångar disponeras på sätt som RFSU:s förbundsstyrelse
godkänner.

§ 13 Ändring av stadgarna
För ändring av stadgarna – utom §13 och §14 – fordras beslut
med två tredjedels majoritet vid kongress.
För ändring av §13 och §14 fordras samstämmiga beslut med två
tredjedels majoritet vid två på varandra följande kongresser, varav minst en ska vara ordinarie kongress. Vid ändring av §14 ska
dessutom minst elva månader ha förflutit mellan kongresserna.

§ 14 Upplösning av RFSU
För upplösning av RFSU fordras samstämmiga beslut med två
tredjedels majoritet vid två på varandra följande kongresser,
varav minst en ska vara ordinarie kongress. Dessutom ska minst
elva månader ha förflutit mellan kongresserna. Vid upplösning
ska RFSU:s handlingar och tillgångar efter upplösningen disponeras för ändamål i enlighet med § 2 på det sätt kongressen beslutar
om. Medlem eller medlemmar kan inte göra anspråk på någon del
av egendomen.
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Vill du bli medlem? Anmäl dig på rfsu.se/medlem
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