FÖRENINGEN FÖR SVERIGES UNGDOMSMOTTAGNINGAR (FSUM)
Målsättning
Föreningen bildades 1988 med en interimsstyrelse.
Stadgarna togs på årsmötet i Stockholm i september 1989 samtidigt som föreningens
första ordinarie styrelse valdes. FSUM utgör en sammanslutning av
ungdomsmottagningar i Sverige.
Föreningens uppgift är bland annat att stimulera till utveckling av befintliga
ungdomsmottagningars verksamhet genom att verka för att dessa får en bred
yrkesrepresentation och hög kunskapsnivå.
Föreningen skall dessutom ge stöd och vägledning till nystartade mottagningar, samla och
sprida information, stimulera och underlätta utbyte av erfarenheter ungdomsmottagningar
emellan, och medverka till fortbildning inom aktuella områden. Målet är att
ungdomsmottagningarna skall arbeta med högsta kvalitet för ungdomarnas bästa.
Stadgar
§1
Föreningen utgör en sammanslutning av ungdomsmottagningar i Sverige.
§2
Föreningen är till för specialiserade enheter för ungdomar. Dessa enheter skall möjliggöra
insatser av medicinsk, social och psykologisk karaktär, präglade av en helhetssyn på
ungdomar och deras problemformulering.
§3
Föreningens uppgift är:
a) att tillvarata ungdomsmottagningarnas intressen
b) att stimulera till utveckling av ungdomsmottagningar genom att verka för att dessa får bred
yrkesrepresentation och hög kunskapsnivå
c) att ge stöd och vägledning till att starta ungdomsmottagningar
d) att verka för att ungdomsmottagningarna får vara en decentraliserad enhet med stor
bestämmanderätt vad gäller den egna verksamheten
e) att samla och sprida information samt att stimulera och underlätta utbyte av erfarenheter
ungdomsmottagningarna emellan
f) att följa och stimulera forskning om ungdomar socialt, kulturellt, psykologiskt och
medicinskt, samt verka för nordiskt och internationellt samarbete
g) att initiera konferenser och utbildningar inom aktuella områden
h) att utgöra en remissinstans inom föreningens område
§4
Föreningens verksamhet utövas genom
a) föreningsmöten, varav ett per år är årsmöte, varje enhet har en röst

b) föreningsstyrelse
c) kommittéarbete i särskilda frågor
§5
Medlemskap i föreningen kan sökas av enheter enligt § 2.
Stödmedlemskap kan sökas av fysisk eller juridisk person som vill främja FSUM:s syften.
Stödmedlem har ej rösträtt vid årsmötet.
Ansökan sker till styrelsen.
Medlemsavgift för stödmedlemmar beslutas av årsmötet.
§6
Utträde anmäles skriftligt till styrelsen.
§7
Medlemsavgiftens storlek och giltighetstid beslutas av årsmötet.
§8
Medlem som underlåtit att betala avgift under ett år kan uteslutas ur föreningen genom beslut
av föreningsstyrelsen. Innan uteslutning sker skall medlemmen göras uppmärksam på den
bristande betalningen.
§9
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Ordinarie årsmöte skall hållas varje år före
maj månads utgång. Varje medlem äger rätt att deltaga i beslut med en röst. Vid beslut i
frågor som rör styrelsens ansvar får medlem inte representeras av person som är
styrelseledamot eller suppleant. Årsmötet beslutar med enkel majoritet, om intet annat
föreskrivits i dessa stadgar.
§ 10
Vid ordinarie årsmöte skall förutom val av mötesfunktionärer (ordförande, sekreterare, två
justeringsmän samt rösträknare), förekomma:
a)anteckning av antalet röstberättigade deltagare
b)behandling av verksamhets- och revisionsberättelse
c) val till styrelsen, ledamöter till styrelsen väljs för tre år i taget. Vart tredje årsmöte väljs tre
ledamöter och övriga två årsmöten väljs två ledamöter.
d)val av ordförande görs för ett år av de i styrelsen invalda ledamöterna
e)val av två styrelsesuppleanter för ett år
f)val av två revisorer och en suppleant för ett år
g)val av valberedning
h)fastställande av medlemsavgiften
i)behandling av ärenden som senast 60 dagar före årsmötet anmälts till styrelsen. Styrelsen
skall
bereda anmälda ärenden och bifoga yttranden över dem då årsmötets handlingar sänds ut
enligt § 11. Endast ärenden på föreningslistan kan tas upp till beslut.

§ 11
Kallelse till årsmötet skall vara medlemmarna tillhanda senast 90 dagar före årsmötet.
Årsmöteshandlingarna skall vara medlemmarna tillhanda senast fjorton dagar före årsmötet.
Kallelse till årsmötet samt årmöteshandlingarna förmedlas till medlemmarna på sådant sätt
som styrelsen finner lämpligt
§ 12
Föreningsstyrelsen har den omedelbara ledningen av föreningens verksamhet i enlighet med
dess stadgar. Styrelsen består av ordförande samt sex ordinarie ledamöter och två suppleanter.
Styrelsen inom sig utser vice ordförande, kassör och sekreterare. Styrelsen sammanträder på
kallelse av ordförande och i övrigt när minst hälften av styrelsemedlemmarna så begär.
Vid styrelsemöte skall protokoll föras. Styrelsen är beslutför då minst fyra av ledamöterna är
närvarande. Styrelsen beslutar med enkel majoritet. Vid lika röstetal äger ordförande
utslagsröst, vid val skiljer lotten. Styrelsen bör bestå av olika yrkeskategorier fördelade på
områdena medicinsk, psykologisk och social verksamhet.
§ 13
Styrelsens uppgifter är utöver vad som tidigare nämnts:
a) att föra aktuell medlemsförteckning
b) att varje år avge verksamhetsberättelse som distribueras till alla medlemmar
c) att ansvara för föreningens ekonomi
§ 14
För förberedelse av val som ankommer på årsmötet skall finnas valberedning. Denna består
av tre ledamöter, varav en sammankallande, samt två suppleanter. Valberedningen skall
senast trettio dagar före ordinarie årsmöte till styrelsen inkomma med fullständigt förslag på
funktionärer för kommande verksamhetsår. Det ankommer på valberedningen att tillgodose
representation till styrelse i överensstämmelse med föreningens syften och mål.
§ 15
Styrelsens räkenskaper och förvaltning granskas av två revisorer.
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är lika med kalenderår.
Revisorerna lämnar årligen revisionsberättelse om styrelsens förvaltning.
Den presenteras på årsmötet tillsammans med verksamhetsberättelsen.
§ 16
Beslut om ändring av dessa stadgar fattas av årsmötet.
För stadgeändring erfordras minst 2/3 majoritet av angivna röster vid två på varandra följande
årsmöten.
§ 17
Beslut om upplösning av föreningen kräver 2/3 majoritet av antalet angivna röster vid två på
varandra följande årsmöten. Disponeringen av föreningens aktuella tillgångar beslutas av
årsmötet.

