Protokoll FSUM:s årsmötesförhandlingar Tylösand 2017-05-11
§ 1 Årsmötet öppnas
FSUMs ordförande Timmy Leijen förklarade mötet öppnat.
§ 2 Val av mötesordförande
Till mötesordförande valdes Stefan Bengtsson
§ 3 Val av mötessekreterare
Till mötessekreterare valdes Catharina Lundgren Idh
§ 4 Val av två (2) justeringspersoner
Till justerare valdes Gustav Kristensson Gullmarsplans UM och Inger Hallin Örnsköldsvik UM
§ 5 Val av tre (3) rösträknare
Till rösträknare valdes Gustav Kristensson Gullmarsplans UM och Inger Hallin Örnsköldsvik UM
och Josefin Brynolf Halmstad UM
§ 6 Antal röstberättigande deltagare.
108 medlemsmottagningar finns representerade på årsmötet.
§ 7 Godkännande av att kallelse skett i vederbörlig ordning.
Godkänns av mötet.
§ 8 Godkännande av dagordning
Godkänns av mötet.
§ 9 Godkännande av verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen godkändes av årsmötet och lades till handlingarna.
§ 10 Godkännande av ekonomisk berättelse.
Kassör Sevil Bremer gick igenom och redogjorde för årets ekonomiska berättelse.
Den ekonomiska berättelsen godkändes av årsmötet och lades till handlingarna.
§ 11 Revisionsberättelse
Hanna Åkerstedt Lidköpings UM redogjorde för revisionsberättelsen.
Revisionsberättelsen godkändes av årsmötet och lades till handlingarna.
§ 12 Beviljande av ansvarsfrihet för avgående styrelsen.
Årsmötet beviljade styrelsens medlemmar ansvarsfrihet för året räkenskapsåret 2016.
§ 13 Stipendium
Årets stipendium tilldelas Botkyrka och Örebro ungdomsmottagningar
§ 14 Inkomna motioner
Två motioner för stadgeändring bifallna på årsmötet 2016 för ytterligare ett beslut 2017.

Motion nr 1 2016
Styrelsen har diskuterat motionen och anser att uppgiften att granska styrelsens arbete som
normalt ingår i revisionen här hamnar på valberedningen, och föreslår därför att motionen
1

avslås. Tillägg: Styrelsen föreslår stadgeändring § 14 ett tillägg med texten ”valberedningen
har rätt att närvara på årsmötet på föreningens bekostnad”.
Mötet bifaller styrelsens svar.
Motion nr 2 2016
Mötet bifaller styrelsens förslag till styrelsens sammansättning och ger styrelsen i uppdrag att
till nästa årsmöte göra ändringar i stadgar som påverkas av en ändring i § 12 Styrelsens
sammansättning. Mötet bifaller styrelsens svar.

En motion har inkommit 2017
Motionärerna föreslår att FSUM tar fram nationella riktlinjer för registrering av
besöksåtgärder. Styrelsen svarar med att ett arbete påbörjats med Nationell patientenkät, som
kan vara ett sätt att arbeta fram ett kvalitetsregister.
Mötet bifaller styrelsens svar.
§ 15 Styrelsens förslag till budget.
Kassör Sevil Bremer redogör för förslag till budget.
Kommande års budgetförslag godkändes av årsmötet
§ 16 Styrelsens förslag av höjning av medlemsavgiften till 2500 kr.
Ett förslag från en medlem är att styrelsen ser över om medlemsavgiften och om den kan
differentieras beroende på ungdomsmottagningens storlek och antal.
Höjning av medlemsavgiften godkändes av årsmötet
§ 17 Val av 6 ordinarie ledamöter på 2 år och 5 på 1 år. Valet sker enligt valberedningens
förslag. Mötet godkänner valberedningens förslag till styrelse för 2017 – 2018

Timmy Leijen, ledamot 2 år
Jessica Sunesson, ledamot 2 år
Catharina Lundgren Idh ,ledamot 2 år
Carolin Eriksson, ledamot 2 år
Sevil Bremer, ledamot 2 år
Josefin Andersson, ledamot 2 år

Vanda Oscarsson, ledamot 1 år
Eva Holmberg, ledamot 1 år
Karin Bishop-Bondestam, ledamot 1 år
Susie Rasmussen ledamot, 1 år
Anders Lindbäck ledamot, 1 år

§ 18 Val av styrelseordförande på två (2) år

Till styrelseordförande på två (2) år valdes enligt valberedningens förslag Timmy Leijen
från Örebro
§ 19. Kommande verksamhetsår/plan.
Timmy Leijen redogör för kommande års planering.
Verksamhetsplanen är redovisad och godkänns av årsmötet
§ 20 Val av två (2) revisorer och en (1) revisorssuppleant för ett (1) år.
Valberedningens förslag Karin Johansson Örebro UM samt Carolina Orvet Sjuksköterska
Örebro UM Revisorssuppleant: Linda Bertilsson, Helsingborgs UM. Bifalles
§ 21 Val av tre (3) representanter till valberedningen.
Linda Yrmark kurator, Sollentuna UM utses som sammankallande, Anna Josefsson Rooseum UM
och Susanne Högberg Östersunds UM. Bifalles.
§ 22 Instagramkonto och Stockholm Pride
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FSUM kommer att finnas med på Stockholm Pride, styrelsen uppmanar till medverkan.
Styrelsen har startat ett instagramkonto som ett led i att synliggöra ungdomsmottagningarnas
arbete, ”foreningensverigesum”.
§ 23 Övriga frågor
Kassör Sevil Bremer informerar om vikten av att alla uppdaterar fakturaadresserna.
Carolin Eriksson – informerar om UMSAM en samverkansgrupp av chefer och UM utvecklare
med möten 2 ggr/år, medlemmar från Norrbottenefterfrågas.
Carolin Eriksson informerar om en Länk på FSUM diskussion, en länk med en enkät från SKL
där vi kan ha synpunkter/beskriva UMs arbete med psykisk hälsa.
§ 24 Tillkännagivande av 2019 års konferensvärd
Fyra ansökningar har inkommit. Värmland, Visby, Sollentuna/Åkersberga och Göteborg.
2019 år konferens blir Göteborgs Ungdomsmottagningar
§ 25 Avtackning till konferensvärdarna i Halland
Fox Foxhage avtackas för år av gott styrelsearbete i FSUM.
Tack till årsmötesordförande och sekreterare.
§ 24. Årsmötet avslutas.

Timmy Leijen avslutar mötet
Tylösand 2017-05-11
Mötesordförande:

Sekreterare:

__________________

______________________

/ Stefan Bengtsson /

/Catharina Lundgren Idh /

Justeras:

Justeras:

____________________

________________________

/ Gustav Kristiansson /

/Inger Hallin/
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