Protokoll FSUM:s årsmötesförhandlingar Göteborg 2019-05-16
§ 1 Årsmötet öppnas
FSUMs ordförande Timmy Leijen förklarade mötet öppnat.
§ 2 Parentation fd ordförande Marta Hanson Bocangel
§ 3 Val av mötesordförande
Till mötesordförande valdes Fox Foxhage som tackade för förtroendet
§ 4 Val av mötessekreterare
Till mötessekreterare valdes Catharina Lundgren Idh
§ 5 Val av två (2) justeringspersoner
Ordförande föreslog att §5 och §6 slås ihop och samma personer blir justerare och
rösträknare. Förslaget godkänns av mötet
Till justerare och rösträknare valdes Görel Envall UM Göteborg och Margareta Hagwall
Stillerud Västerorts ungdomsmottagning. Godkänns av årsmötet.
§ 6 Val av tre (2) rösträknare
I hopslagen med § 5 se föregående stycke.
Ordningsfråga om hur många är röstberättigade i lokalen. Timmy förtydligar att det är en röst
per medlemsmottagning.
§ 7 Antal röstberättigande deltagare.
105 medlemsmottagningar finns representerade på årsmötet.
§ 8 Godkännande av att kallelse skett i vederbörlig ordning.
Godkänns av mötet.
§ 9 Godkännande av dagordning
Godkänns av mötet.
§ 10 Godkännande av verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen godkändes av årsmötet och lades till handlingarna.
§ 11 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.
§ 12 Revisionsberättelse
Carolina Orvet redogjorde för revisionsberättelsen.
Revisionsberättelsen godkändes av årsmötet och lades till handlingarna.
§ 13 Beviljande av ansvarsfrihet för avgående styrelsen.
Årsmötet beviljade styrelsens medlemmar ansvarsfrihet för året räkenskapsåret 2018.
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§ 14 Inkomna motioner
En motion har inkommit ang ett MARTA Stipendium.
Styrelsen ber härmed att föreslå mötet avslå motionen.
Årsmötet bifaller styrelsens förslag
§ 15 Stipendieansökningar
Fem stipendier har inkommit. Årets två stipendier går till Borlänge ungdomsmottagning och
Västernorrlands ungdomsmottagningar.
§ 16 Kommande verksamhetsår/plan.
Jessica Sunesson redogör för kommande års planering.
Verksamhetsplanen är redovisad och godkänns av årsmötet
§ 17 Menti.com
Styrelsen har sammanställt två frågor till mötet för att öka delaktigheten och driva
medlemmarnas frågor framåt. Driver FSUM rätt frågor ? Vilka frågor skall FSUM driva
framåt? Svaren kommer att bearbetas seminarium efter årsmötet.
§ 18 Styrelsens förslag till budget.
Kassör Sevil Bremer redogör för förslag till budget.
Kommande års budgetförslag godkändes av årsmötet
§ 19 Medlemsavgift år 2020
Förslag från styrelsen att öka medlemsavgiften från 2500 kr till 3000 kr år 2020.
Fråga från Zai Gordon White Huddinge ungdomsmottagning ang om vilka som betalar.
Medlemsavgiften betalas av varje fysisk ungdomsmottagning dvs den UM som har en fysisk
adress.
Fråga från Maja Janson Hudiksvalls mottagning om orsaken till höjning. Höjningen ger ett
tillskott på ca 100 000 kr för att stärka arbete med ex Järvaveckan och kunna vara med i de
sammanhang som ges för lobbyarbetet.
Pia Gustavsson Verksamhetschef Skaraborg och Fyrbodals ungdomsmottagningar påtalar att
höjning kan slå hårt och ifrågasättas då personal ofta arbetar på fler ungdomsmottagningar.
Hon påpekar vikten av att FSUMs arbete är nationellt exempelvis vid Järvaveckan.
Årsmötet godkänner styrelsens förslag på avgiftshöjning av medlemsgiften.
§ 20 Val av sex (6) ordinarie ledamöter på 2 år samt fyllnadsval en (1) ledamot. Valet
sker enligt valberedningens förslag.
Sammankallande valberedare Susanne Högberg visar valberedningsförslag.
Omval två (2) år Jessica Sunesson barnmorska SKUM, Sevil Bremer psykolog Solna um,
Catharina Lundgren Idh barnmorska Sollentuna um, Josefin Andersson barnmorska Skellefteå
um, Carolin Eriksson barnmorska Västernorrland.
Nyval två (2) år Lilo Lindquist barnmorska Angereds ungdomsmottagning
Fyllnadsval ett (1) år Åsa Sehlberg kurator Luleå ungdomsmottagning
Mötet godkänner valberedningens förslag till styrelse för 2019– 2020
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§ 21 Val av ordförande på två (2) år
Valberedningens förslag Jessica Sunesson Bifalles av årsmötet.
§ 22 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 Loberg , Helsingborgs UM. Förslaget bifalles.
§ 23 Val av tre (3) representanter till valberedningen.
Timmy Leijen Örebro Ungdomsmottagning som sammankallande, Barbro Backgård Luleå
ungdomsmottagning och Elina Sundberg Vellinge ungdomsmottagning och mobila enheten.
Valberedningens förslag bifalles.
§ 24 Tillkännagivande av 2021 års konferensvärd
Två ansökningar har inkommit. Konferensen 2021 tillfaller ”Livet utanför storstan”
Jämtland/Härjedalen .
§ 25 Avtackning
Ordförande Timmy Leijen avtackas av styrelsen.
RFSU Ingrid Frisk håller tal och tackar för god samverkan mellan organisationerna genom
åren.
§ 26 Övriga frågor
Tack till årsmötesordförande och sekreterare.
RFSU Isabela Lind presenterar en enkätundersökning ”Om att nå killar och unga män” som
genomförs i samverkan med FSUM
§ 27. Årsmötet avslutas.
Mötesordförande Fox Foxhage avslutar mötet
Göteborg 2019-05-16
Mötesordförande:
________________________

Sekreterare:
________________________

/ Fox Foxhage /

/Catharina Lundgren Idh /

Justeras:
_________________________
/ Görel Envall /

Justeras:
___________________________
/ Margareta Hagwall Stillerud /
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