Proposition för stadgeändring - årsmöte 2022
Bakgrund till proposition

I samband med årsmötet 2021 erhöll styrelsen uppdraget att utreda frågan om huruvida män ska
kunna bli medlemmar i Rise och eventuella förutsättningar för detta.
Efter noggrant övervägande, ser styrelsen att vi behöver föreslå för årsmötet 2022 att ta aktiv
ställning till, och fatta beslut kring, huruvida också andra än kvinnor kan bli ordinarie medlemmar i
föreningen.
I perioder sedan starten av Rise 1981 har föreningen på olika vis erbjudit stöd till män som utsatts
för incest eller andra sexuella övergrepp som barn. 2017 startade vi arbetet med att erbjuda
stödgrupper specifikt för männen och detta har senare kompletterats med möjligheten för alla oavsett könsidentitet - att delta i stödgrupp och individuella stödsamtal. I dagsläget, våren 2022,
kan män främst ta del av stödgrupp och stödsamtal samt vår stödlinje i form av stödtelefon,
stödchatt och stödmail. Vi har idag två utbildade stödmän som arbetar i stödverksamheten.
Män kan idag, enligt Rise stadgar, inte bli fullvärdiga medlemmar i föreningen. De har istället en
möjlighet att bli stödmedlemmar och grupperas då som aktiva stödmedlemmar för att göra det
möjligt att adressera männen i egenskap av stödsökande.
Flertalet män som sökt stöd hos oss uttrycker att det känns exkluderande att inte betraktas som
fullvärdig medlem och att det upplevs som ett ytterligare avvisande och negligering av det de
utsattes för som pojkar. Att de inte är värdefulla nog att få ”vara med på riktigt”.
Rise bär en tradition av att sedan starten 1981 vara en kvinnoförening där kvinnor, genom sitt
medlemskap är de enda som kan påverka föreningens struktur, styrelse och huvudsakliga
inriktning för verksamheten. Frågan om att tillåta andra än kvinnor att bli medlemmar är
komplicerad och behöver hanteras därefter.

Styrelsens uppdrag från årsmötet för att utreda frågan närmare

Enligt 2019 års medlemsenkät var 61 procent av de svarande positivt inställda till att män får bli
medlemmar. Endast 10 procent var negativa och resterande var osäkra.
De allra flesta svaren handlade om att både män och kvinnor har samma rätt till stöd. Majoriteten
såg det som både möjligt och självklart att Rise ska erbjuda stöd till män, men det fanns också
tveksamheter och oro. Det rörde framför allt en rädsla kring att oförberett möta män i stödet på
Rise, samt att män skulle kunna ”ta över” och avgöra föreningens inriktning.
Flera svarande hade förslag på lösningar om delade tider och aktiviteter beroende på
könsidentitet, vilket redan idag är en implementerad och viktig del av vår traumaanpassade
stödverksamhet.
Under det senaste året har styrelsen utifrån olika perspektiv undersökt effekterna av att män blir
medlemmar och kommit fram till följande:
1. Det kommuniceras idag alltid tydligt vem som leder och vem som kan delta i olika
aktiviteter i Rise. I detta ingår även könsaspekten. På så vis är risken mycket liten att den
som inte känner sig trygg med personer av ett visst kön kommer att möta dessa i
verksamheten.
2. Rise nuvarande finansiella bidrag kommer att påverkas marginellt av att män får bli
medlemmar. I dagsläget ser inget av föreningens bidrag ut att påverkas av en sådan
förändring. Möjligheter att söka nya medel från andra finansiärer kommer dock att öka.
Delar av finansieringen kommer alltid att vara öronmärkta för verksamhet för kvinnor,
respektive män osv. utifrån de bidrag som erhålls.
3. Andelen stödsökande män är idag mycket låg i relation till stödsökande kvinnor, där
kvinnor representerar 95% av våra medlemmar och männen endast 5%. Styrelsen
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bedömer att det inte kommer att ske en större förändring i den fördelningen under
överskådlig tid.
4. Styrelsen bedömer att möjligheten att företräda alla vuxna (oavsett kön) som utsatts
sexuellt som barn, ger oss en starkare röst och möjlighet till påverkan i samhället som är
till nytta för alla som utsatts - och som idag utsätts - sexuellt som barn.
5. Styrelsen skall, enligt nuvarande stadgar, ha minst 1/3 medlemsrepresentation. Utifrån
tidigare erfarenheter tar det tid innan medlemmar är redo och villiga att engagera sig i
föreningens styrelsearbete. Föreningen bedöms, utifrån nuvarande medlemsbild, under
lång tid framöver i huvudsak ha kvinnor som är ledamöter i styrelsen, kopplat till
majoriteten kvinnor som är medlemmar i föreningen. Styrelsen anser att det i stadgarna
skall framgå att fördelningen i styrelsen, utifrån ett könsperspektiv, önskvärt ska stå i
proportion till aktuell medlemsfördelning avseende kön.
6. Möjligheten att generellt rekrytera till styrelsen oberoende av kön ses som positivt från
styrelsens sida, då det de ofta visat sig vara svårt att fylla alla platser i styrelsen med de
kompetenser som krävs.

Styrelsens resonemang i frågan
Verksamheten i Rise måste alltid vara traumaanpassad, så till vida att det i förväg behöver vara
tydligt vilka förutsättningar som gäller för respektive aktivitet. Exempelvis vem som kan delta och
vem som leder aktiviteten. Att överraskas av en deltagare som påminner om förövaren kan orsaka
svåra traumareaktioner och lidande hos den enskilde och behöver därför förebyggas.
Stödet på Rise riktar sig idag till alla som utsatts sexuellt som barn och styrelsen anser att det är
svårt att motivera varför exempelvis män inte skulle kunna bli fullvärdiga medlemmar och då
exkluderas från föreningens demokratiska process.
Styrelsen anser också, att sexuella övergrepp i barndomen är ett omfattande, svårt och stort
samhällsproblem, och att det endast är med gemensamma krafter vi kan motverka detsamma och
skapa en större förståelse i samhället.
Det forum där alla medlemmar kan mötas är årsmötet, som i sin tur innebär en möjlighet för var
och en att påverka föreningens framtid. Styrelsen anser att det framöver bör vara möjligt att rösta
genom en lämnad fullmakt till annan medlem eller styrelseledamot. På så vis har också den som
väljer att avstå från årsmötet av exempelvis traumarelaterade skäl eller hälsoskäl en möjlighet att
fullfölja sin demokratiska rättighet. Fullmakten skall tillhandahållas i original till kansliet senast 2
veckor innan årsmötet och innehålla av Rise begärd information. Endast en medlem får omfattas
per fullmakt.

Styrelsens slutsats i frågan
Styrelsens slutsats är att en stadgeändring bör genomföras på följande sätt:
Alla vuxna över 18 år som utsatts sexuellt som barn kan bli ordinarie medlemmar i Rise. I
samband med ansökan om medlemskap krävs att stödsökande uppger kön, i syfte att föra
statistik gentemot bidragsgivare samt att senare hänvisas till rätt aktiviteter i föreningen.
-

I all stödverksamhet i Rise skall tydligt framgå vem som kan delta samt vem som leder
aktiviteten (kön). Detta i syfte att alltid göra det möjligt för stödsökande att välja
deltagande, utifrån egna behov.

-

Styrelsens sammansättning skall även fortsatt bestå av minst 1/3 medlemmar. Styrelsen
väljs av årsmötet, vilket innebär att årsmötets beslut avgör vilka ledamöter som är
aktuella, oavsett kön. I stadgarna skall framgå att fördelning av könsfördelning ibland
medlemmar också om möjligt bör återspeglas i styrelsens sammansättning.

-

Styrelsen föreslår att årsmötet röstar om propositionen i samband med ordinarie årsmöte
2022, samt att beslut i andra läsningen tas i samband med ett extra årsmöte under
innevarande år. Om årsmötet på dessa två på varandra följande möten fattar beslut om
föreslagna stadgeändringar, träder ändringar i kraft omgående, förutom ändringar
avseende paragraf 5 som träder i kraft i samband med påföljande årsskifte 2022/2023.
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Proposition för stadgeändring
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

5§
1. till medlem i föreningen antas kvinnor över
18 år som blivit utsatta för sexuella övergrepp
i barndomen.
2. till stödmedlem antas individer och
organisationer (juridiska personer) som vill
stödja föreningens verksamhet, samt män
över 18 år som blivit utsatta för sexuella
övergrepp i barndomen.

5§
1. till medlem i föreningen antas personer över
18 år som blivit utsatta för sexuella övergrepp
i barndomen.
2. till stödmedlem antas individer och
organisationer (juridiska personer) som vill
stödja föreningens verksamhet.
För statistik samt rätt gruppering av
medlemskap skall medlem uppge sitt kön.

Medlemmar och stödmedlemmar förbinder sig
i samband med medlemsansökan och
erläggande av erforderlig medlemsavgift att
följa föreningens stadgar, riktlinjer och policys.
8§
Medlemmar har tillträde till föreningens
aktiviteter och sammankomster.
Stödmedlemmar och övriga har tillträde till
föreningens aktiviteter endast då de är
inbjudna av verksamhetsledningen eller av
styrelsen.

8§
Medlemmar har tillträde till föreningens
aktiviteter och sammankomster utifrån
tillgängliga resurser och aktuell målgrupp för
respektive aktivitet.
Stödmedlemmar och övriga har tillträde till
föreningens aktiviteter endast då de är
inbjudna av verksamhetsledningen eller av
styrelsen.

9§
Både medlemmar och stödmedlemmar
omfattas av tystnadslöfte (särskild bilaga) och
skall:
följa föreningens stadgar, årsmötetsoch styrelsens beslut
följa föreningens riktlinjer och policys
(särskilda bilagor)
- lojalt medverka till att föreningens
ändamål upprätthålls och utvecklas
32§
Endast medlemmar som varit med i föreningen
i minst 6 månader före årsmötet äger rösträtt.
Varje medlem representerar en röst.

9§
Både medlemmar och stödmedlemmar skall:
följa föreningens stadgar, årsmötetsoch styrelsens beslut samt riktlinjer i
verksamheten
lojalt medverka till att föreningens
ändamål upprätthålls och utvecklas

Rösträtt får inte utövas genom ombud.

Rösträtt får utövas genom ombud med
fullmakt. Fullmakt skall innefatta av Rise
begärd information, den kan endast omfatta
en medlem per fullmakt och skall också vara
kansliet på Rise tillhanda senast 2 veckor
innan årsmötet.

32§
Endast medlemmar som varit med i föreningen
i minst 6 månader före årsmötet äger rösträtt.
Varje medlem representerar en röst.

Ombud för sådan röstning vid årsmöte kan
endast vara annan medlem.
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