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Motivering till motionen
Arbetsgruppen för utveckling av föreningens framtida verksamhet har arbetat med en enkät till alla
som vill svara, i diverse polyrelaterade forum, vad de skulle vilja att en polyförening sysslar med.
Svaren var många och omfattande, och kan bland annat kokas ned i en del verksamhetsområden
som skulle kunna arbetas med medelst arbetsgrupper. En del av dessa verksamheter har
förekommit förut i Polyföreningens historia, då genomförd av den dåvarande styrelsen.
Det har också funnits en ansvarspost som verkat relativt i det tysta, av en person, och som skulle
kunna omformas till Arbetsgruppen IT, vilket kan ge bättre utrymme för att mer än en person gör
det arbetet, och även ger utrymme för omsättning av medlemmar, dvs ingen ska behöva känna sig
fastnaglad i det oändliga.

Existerande arbetsgrupper
Föreslås att Arbetsgruppen för utveckling av föreningens framtida verksamhet fortsätter att
existera, med uppgiften att vara en ”think tank” för föreningens framtid, och skulle även kunna
utarbeta diverse dokument för hur vad man nu bestämmer ska gå till.
Föreslås att Arbetsgruppen IT faktiskt utformas och får en mer ingående verksamhetsbeskrivning.

Nya arbetsgrupper
Med stöd av svaren från enkäten som Arbetsgruppen för utveckling av föreningens framtida
verksamhet skickade ut så föreslås att man formulerar önskemål om framtida arbetsgrupper för
verksamhetsområden nedan, med liten beskrivning om vad det kan innebära. Avsikten är att dessa
önskemål ska finnas tydligt uppskrivna, så att framtida medlemmar kan se dem, och
förhoppningsvis ta sig an dem.
Exakt hur och var de ska skrivas upp lämnas obesvarat i denna motion.
Detta är taget direkt från sammanfattningen av enkätsvaren, med undantag för ett tillägg:
https://polyforeningen.org/arbetsgrupper/arbetsgrupp-utvecklande-foreningens-framtidaverksamhet/enkat-resultatet
Utåtriktade verksamheter:
• aktiviteter: sociala events och arrangemang: polyfika, picknick, konferenser, fester,
gemensamma middagar, knytkalas, tematräffar, kulturella sammanhang...
• bildning: synliggörande, utbildning, föreläsningar, mentorskap, utbildningsverksamhet i
gymnasium / grundskola, ... Även "intern" utbildning för polys
• media: synliggörande genom pressreleaser, insändare, ...
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• politik: aktivism, lobbyverksamhet, politiskt deltagande, opinionsbildning, ...
• lagstiftning: som politik, men specifikt på det juridiska området
• [tillägg] remissverksamhet: sammanhörande med lagstiftning, men med särskild
fokus att kommentera på regerings och riksdags förslag om framtida lagar och regler.
• diskrimineringsfrågor: en särskild titt på det
• samarbete: hjälpa till att koppla ihop relaterade verksamheter, samarbeta med andra
föreningar (RFSL, RFSU, ...), kanske även internationellt?
• stöd och rådgivning: (personlig?) rådgivning i polyfrågor, vägledning, psykologstöd, hjälp
att öppna upp, juridisk rådgivning och skydd, samtalsgrupper(?)
Om och inom föreningen:
• information: information om föreningen och dess syfte behövs, bara en sån sak som att
föreningen finns. En kunskapsdatabas (termer och dylikt, bland annat) behövs också.
• inkludering: en önskan att föreningen funderar på och formulerar hur den är inkluderande
med avseende på kulturer osv.
• tidning: nån egen medial verksamhet, typ faktisk (nät?)tidning, blogg, nyhetsbrev, ...

Avslutande kommentar
Utformandet av detaljerna med avseende på önskemål av nya arbetsgrupper skulle kunna åläggas
Arbetsgruppen för utveckling av föreningens framtida verksamhet.

